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 تیمی و و
 هجوت دو هدون زاغآ را: ۲ 7 یات

 ِن ات ناتسود 9 دودب اد نارورتهو ناج

 تسا هدوبل فولییم
 نیا تاعالطا رخ ندط ان

 ی ۲ غابم ٩۳ دش "موم. وب
 وت یداد رهشض را وه تباب لایر

 مع مو تسا لا و
 عالطاباد عوضوءنبا هتشذگ هددرو
 یارب و میدن اسد زی زه نگ دبناوخ
 دن ام هدر تشپ » ربخ لصا هکنیا
 اب میدب یویدوتسا رد هد ته
 هک تم رگ تروص یقافالم (داکسط)

 «هدش لدب ودر» یاهتبحص لیذرو
 , دسو ی زب ز* لاک دنن اوخ رظنپ

 ..دزب رب یثسامدنکشب یداذت - 3

 ۱۰۰ دد رگ ناهچ ..
 9 یتسا.هچ- یدانهج - هیات 1

 دد و ریمراب ریذ رگم ابن یکشکهچ

 نآ راکمدزا رکسشت
 یداب زده هعذدگ فرد

 و تاصوعو وتاعوطء
 ۱هفک كي ربث

 یراد ری

 ۱ اضرو هداد هءادا هلجهداشت اب
۱ 

 اهو] هیلک زا رکتت نض هن

 و سر تیشرت یک
 ز رزم نا دنناوخو
 رتج راناراکمهو ریزه ناکدنناوخذا

 6 ار هلجء نيا راشنا
 لاص نمعتپ

 نانچمه هناوت مد وا ودیما «
 .میروآ مها رماد ناگمهرتشم تی

 ۱ هب رب رحت تنیه
 بت رو رک یی چ یر قم نم ه) پف حق فن اه هد

 تا رثا
 جم و ججعحم

 1 دص رد ۰
 نم چو جی فرج فمجعم

 یاهملسضراوع لیلقت اس
 تف رم رااعتنا ک یروطناىه یسداق
 یرتسلی ناک دن راس «زا ود

 اچ ریاهولبات و د دش نادیم دداو
 دو رگیم بصن دو- قاص یاه

 یاتآ هک شءدینش هتشذگ فه
 جرخ رپ یاهراعهاشءدن زاسشخ و وت

 هرغو «سسخو و «نونجمو ین
 ۳وو هقیرطباردوخ نیون تیلاعف

 هدومن

 ریدم و زابتما بحاص

 نایتلاگ روریاپ
 یراکیهاپ

 تراهک اتر ور

 هدننک هیمت یا-فآ هدش هدینش
 یولجملیم حدحا ورآ دد دداد لایخ
 رگیدهادکیان و درب !ش اهییپ هود
 هک ار نا رهت یاهام رس رثکا نا رکا
 شی یسداف یاهمایف شیاث هدامآ العف
 ناروداخوخ . هیات فرصت تسا
 ۱ ۱۱.۰ شل ثعیم عفو و هتخذک

 تن سم هراپ رد

 نود زا و7

 وعد هشذک فهدا

 نا ربا

 فرطزایت
 تاک نسیوت هیلک ذادا ريا نوب زیولت
 میظنت رد ات هدیآ لیعب نادنم رتفو
 دنیان تک رشنوی بولت یاهه-ات رب

 ناهج ردلومعم یی صاهارق ایوک
 سس

 ۱۳۳دنندا ۴هبنشکی .۱۵۰هرامش-مجنب لاس
 لعل ژاماب یره>ونم نابایخ - هرادالحم
 رروارگ - لایر ۱۰هراملکت
 اهندناوحیراسردا ر-۴2۰۵نذلت روصپاچ

 ناهیک تخاسیگن

 نیل وایاملیف رب ناریا نویریولت
 زدو ددادذگب یشبامت ضرحس ٩

 تاعاقم اپ ینارکادعرضاح لاح
 دب رخب مادقاان هدعآ لمس اسءلیق
 مچ«یاهدرنک ها فاتخ ترلوص-+
 . درگ تدوح)اسلیف

 بت رم

 یاهدع ناربانوب زی وات انض
 مسعااو دوخ موزل ددوع

 یانآ هلچ ۱ءد وما مادضتسا ن

 یاهملف دوادوکد <
 6« هقاتسد ی و هصوت
 نو یزب وان مادحتساپ

 دردح زا رد می راودیما ام دعآ رد
 دیابت بسک یرتشیب تیقه و دوخ

 ندجح

 امنیس هراتس

 تسانم نهب۷ هبنشکی)ود
 قبط هلجم راشتا لاح نیمجنپ
 زا یا هده هب ریرحت ته توعد
 رتهو ناداگن ربغ ودیارچ با را
 یامنسرد هلجءناک دنناوخ ونادنم
 .. دند اس ریپپ روضح ژودیلوع

 و ینب ریش هلی-و نیوعدعذآ
 د-آ زح یلا ریذپ هل رکاک وک ویاچ
 هالطدگ دنیوجو مظم«مایف سیو
 شیان ضرم (نیلیاجیلراج) رثا

 نیو دم دسب ورومو دش هتشآ

 . دعمتاو
 ٩۱ تعاس دودح رد سلجء

 دامی وا ایی وعد« و هیدن. اب

 , دندون تكرت شوخ یاء رطاحاب
 تصسانس هلج» هب ریرحت تثیه

 رکن نیوعدم هیلک زاتوعد تاجا
 .دنب ایم

 «رهش بونج »
 رگبد هتفعود ات تسا هارق

 «رهش بونج و مایف یدادربذیف
 یاةآ طسوت ملیفنیا دوش عورش
 ۷ ووتادرک رک < یدافع خرف و
 .دش دهاوخ «مپنیا ءدع تک راشع
 یتم رمع اب تال هراب رد ملیف ءژوص
 .تواوح | هک رپش بونچ رد تسا
 نیاددو د مشی هحاوم ین وک ان وک
 ین ونک عاضوا ذا یتاداقتا نض
 ۲ ۱ تفرک دهاوختروص

 < یدوسا مناخ » ملیف هراتس
 یاهتعدک هاش هبءالفا هکت سا
 کی وءدومن اپ یاهژات یاهصورص
 همش یقلت هارهام « یه هتکع»
 ی ! تسا

 .هیاخزپ «لاساد قدصماض
 .. وریگ «دیعیاد «تید لد

 ۳۹ »و -

1 
۰ 



 و روض فاص و ب حس

 ی روش رغا وا نیا رود
 ارم یتح هک هدرک تسک .برجق ۳۰ ِ 5 ۱

 وای .ماق.شووقع تری و سوت

 ملس نا, اب ژادس «راکارو دو

 ینایک یارم «معزا !دچ یاهزسو
 تک وقت تاته قدس

 ی رسکمب رد ات دم رها رح ابو وودب

 دردچ تیبا لاق و بلاح دایآ

 < رثبارب لب و اب . هک یژاپ
 وناس دو اب نیو رو «ترفاسع» ملی
 نانلگدا رد« تک ریو ملیف «یسناروپ

۳4 

 ی

 نر ار 7 رز رقیق ی دی دم ریو رهمت رم

 دود و هکیءادا ب ندل وهم ابو و

 هداتس < ندراابفوس » + وا با ۰
 دوک آ هدداوه رو رثد و یما)اتبا
 هنبازپم یلاد رثع یسیلکا

 - نداره » «میلک و مایرر
 لد نب رتهب هسرع دداوه و ندول

 اقیا اد دوخ یکشیپ ره نادور

 «دیلک > ملفژایاهتعصرد دراوهرورت و ندولایفوس
 در لورک رس كرزب ناد رک راک رثا ۳

 «ایپسهدانم صرصخم سک#»

 هآ رم 4 سد وا لاک

 اروم؛1ا» و« یاب وارسو ها
 یابقد نا وب اد «رکادد یسود

 ایتپس ملاع رازآ ی دو

 یامدیس نادیم هک الف

 ناب روم
 دنمادتیم

 نابو رب رب و نا رکیب هم ذا ابلاتبا
 ان راه ووج ویو ره و ههش رلاخ
 انا ولیس " هنک ملع دا ون آ لیاقم

 یکدو-آ اب مهشرغآ رد ارومالا و

 زاو دنب امئیم یداب ملبف لاب۱ رف و

 زدن زاد هبهاوو سرت یا دات سیف ز

 لبث ی هدچ سشناس ور سو

 ین ال وط هداج» ناوصع تعن يملیف

 شرخ یو رب رب و+نباتک رش < لاس
 یاهاب2 وماب ایل انپا رو هک تغاسماهلا

 دنب وگیم .تساءدشورب هد یلادارف

 ور ویپانو دون زء ملپارد»
 لا يلد نت نیمپس وهنبا شر۸آ رو
 ۱ تساهدردآ رد اف

 رک وک ج روجهدنیآ میلق
 هبول , .دش رشنس ربع ن.ط

 اد رگ راک « رک وگ جدوچد .دبدح ملی

 یرد هبرک > ماب امئپس كررپ
 ترااعم ٍتلعب 4 "۰ یلاو ریش

 هبس و رب ملیف ] راءداتس ربا تءا زبلا

 نچوب دانا دهاوخ بو: یئدم

 ههاوغ یفاگ تسرا رک وک تبچ
 ودر« »ملیف نتعاسود و« ررات تشاو

 شرک داشدرال رب رثا « نم رب وص
 سا دو مایفنپا رد هباین ثیلاما و

 یک شا هان رسیه و «نوسپ ره
 دنهاوغ«دوسادمم« یاد 4 لادنک

 ربخآ ملبا هیون )اد رک وک تشاد
 یرسب شرظل < نارتخد » هرغ

۱ 

 ملک ربع ما اول نیا اس »
 هکنباا مّتس# رساس یاباد یداعنم

 یاه ماسرف
 ه یلابلاثپا «یروسنا را ؛ یلایاپسا

 یسیلگنا و یلاگپ رمآ « یکن زکم

 یرس لب دو نوک ات

 لد ما هتسنارش یاد ماءد رک یژاپ |

 ۰ مروآ تسدب ارءا هنالم ودوم

 اب < ان هماپشپ رئاب و ارناسض»نیا

 هچ ره تعارص نا راگن رپاب رثم

 هک هوذبم«د)صدع نبئچ درک ذاریا
 و .اب ب۱ یاهمایز ددیااب زا یو

 ماغ ور نرهارو

 یاوملپ درد راد لیم و ء هش
 هچ رسک

 س هیا

 رگید
 دو رک رها« داد سکس»

 هلج« داگن ربغ لوا داش :ها ادهم

 هل |وثپ مه اب, رث اب » | رل رک رک
 فارب یا هرات توفد هدنپآ رد
 4 ۱ دشاب و را ور هلپاست اع

 ج۶ و سا هدش ترطع« لادنک
 ن واچ ی رافسا هدنب آ لاسثسپ دبهب
 ۱ در گپ شهاد

 1 لا لیماف

 ۱۵ «دننآ هره هک یماکن

 «نوتسا ورد آ و بفر رعم داد رک داگ

 سپاگدا كررب دونکا ثک رشپ

 اد جاسدا > مابا « روسی. زیبج»
 هه یلارام لعارس رد ار ابرو
 هنلثدوپ > و < ابلاپ » :درک یم
 لبج دل زرف و سرف < نودم
 تب زمان ادب یودا یرادبد یار



 هک دوب یتص رب هرغ

 رگاا رد هال روب و ان
 نابفاطود شرو* رانب رک

 هدر کارا

 سا

 یااپ ۱دنوسوم لباق )وه
۰ 
 4 اسرم

 ۱ مرد و نو زا۲
 یاه مایا در یااب زا مو

 یگی ودر: و هات لار
 - ر دوست ربا هب ۳

 ۳ و ههوب كن ادا در یاب امار

 هک وب _ینانه- اونا «
 و ریش رب رلاپ «ند ۴ یلدلو

 هبحاص« اب زد یردازل برص
 ناداگن رب زا يگپب یناموبایم
 مه ندا درک زا ربا یساگنا

 سا هدش ناسا ۱ مااع نرکا

 طعو هک یماساا یگینامارر لرات
 رو سگ اپ ول هوس فو رم«هدننک هبهل

 هو رگب:هبو لب ارروئ دآ یوبورتسا
 (انآ) ءاب« نیاوسا . ورگب هدیه رپ
 هک تا يلز تاک رس و دشابپ

 ثارودو هدش تیام ست رم اف اص
 یلسا تساءهن | زگ رک اهر

 + تفگن داگن ربخژا یک ندراک

 نرنک ان ک تسا یلداک ند نیت نیا»
 < ماءد رگ ابا

 دن دجناد رگ راک
 سد هتل منبا هک ی ربخ نب ثعم

 مابا یفاد رک راک رخ + دبسرزام
 ساب نم لب ول» یقدع )لاک
 عیب رته و سال | رک
 یدک رکسا, ن زرما رز یاه ما بم"

 نر. اگی رب وسب اب لاک
 رک لا نرخ مات رب تماس لر
 هر نر کس
 دن را ودومآ ال دوام یار کرک ۱ ,ملپ آخ

 دبدچ ٩ رعد

 روب دعارع و بوت لقب
 وراچب را تک رشب نشر

 یناپیک رو ید ِ
 سفر و رام

 , وررگیب هبب ۳

 یلاپرگ رد یی »آراد یادرگ
 اىپا ءوشبم هپهق ستسبا آ هثپال وب
 هنگ

 رل هلچ هکتسا ی داب نیادصل نبآ
 یلاب یسولگم امام تب رد سندزاب و

 هر املو»

 نرتگا « رب یللااد 4

 ور ماپرر ,ادهو مابا دری ااپ ] وذشم
 رراکپ وو ؛ ءاپهما در هقاوب ابن اپسا
 وراو تک ره < رنگ هزدم

 سم رتا۱«انسا۱#:) چ

 سردرد و ملرف یک انبوه اب
 الا اردو هچ ۵م ور ور را ودا یا باد
 س ول آآ تسا «هیاعد ثاباوب
 ال روا : ریل هک سالک ارلب ه یورو
 دن راوم هما ر لا ایارغان رپاس

 زا سپ < رتکال ترم » ٩
 هب یهراادع یاهربو ما ءاشا

 ملپل رو ۷ تمر ههارح هكب رکم
 تل دل او رگ واکس در

 هزک اهاار تا لردام

 ملی یو یداچ لاسناتس ان رو
 ار « یصدفعكسو رغ ۶ ماذب یک درب
 و هشروپماار دو هوع تک رشاب
 و رک هها و» هیوئابلا رتسا د» رنک اک

 اپ ری راد و «ءا رلآ» ۱
 پت شر راز اب رر تاپ واف و
 یاوار زبت دوک لاّسر۱* ین اد رک داکب

 , دون تره وخ یژاب ۱دموع

 سم شدواو ناباب )اسب +
 سنگ راا روس نلآ ۰ رک
 نبانک وب سرا ا 4 ترس
 , تاچ دهاو. تک رش

 رو لب ی وکپ رک ) ۱۹۰۰ ۷
 < شک رچ > اد < فدژ» مای
 , تار هها رم مپ

 ادیدچ هرانسنهنا رل رچ
 «برغ)ایدرم ملیف دور وک یدک
 , دنکب« یاب

 دردو راا ( یلدا دهاش )
 نیت ف رطزا (دهایاد رام)
 تبقف و اب دف رم یلاع مابف لپ
 ر, بسا ههش ه رب ۵۶ یگ د زا

 نا راد واپنو ربات تک راپ
 رد ملبف نا نوتفال زا هاچ شب رب
 تسا همش همت ساسو دآ دنبال وب ناو

 یلپخ لوپ۱م۱ 4ام ۸ماب ما
 هتچ ورک كباب كثب و ۱ تساكسش۰

 ۱ 6 و رک تأ رس ینسیاب هک ها

 نوسپمدنلن روپ و املای شدن فو رسمه + نوسپم زیپ
 هتک یاب «ابدررد ح مها» مایفرد نافاپ

 ماه رو زک رک حدوج یا هرگراکه ۳ زگی هراب « لادنک یک»و ۳ "1 ربخدن۲
 25 رط نوس رعسکز ل ره وشاب «نم رب وع و د رم ادیب راه« ۷

 <نآ رم ه» دوخ یلبف مابفدد اروا رک وک ,هرامنپم
 وب «دار هک رش



 مچ نجوم رج نرم مچ چی

 نیادد هک یملیف نن رسهژ)ات

 هیچ هدبدرک زاغآ نآ هیهت رخاروا

 ددان ویوونسا لوصحم 4 مب داعفاگ
 ۰ ۵ ابیم

 ووال وب: وتسا هک ش رک ذتم دباپ
 یجداخ هوچو رضاح لاحرد ملیف

 رداد دو یاهملیف ال اجم و ر راد
 زب رهدنگیم هبهن_ملیف انایووید وئسا
 هدرمان یوبووتسا سسوم یمیفر
 مب راکهانک همع ملبف نینچمه ودش اب یم

 ۰ دانیم همهتیو درخارو
 لحم هب تشذگ هکباهتفهرد

 تاه دودحرد تعاس مت دوبدوئسا

 مدش شف ددرا و یتق و . دوم رپظ دادم

 هب و هتش یرپع تشب ناخزب ره
 تشاد لافنشاشلبف یوپ دانسژاب وکو
 لیق)ا ری ملیف ناگشیپ رذم زا یاهدع
 نابشورویدوسا وئناپ ؛ یعراص ره

 ادامیم رگ اب یعیفد . دنشا در رطح
 «داد یاج شزپمرانک رو تف ریلپ
 لو ثاد راع دا ینمالس قاچ زا سپ
 تافداصتوتاناپرجارچ رمذا زبق

 شیپ دا يارب !ریحا هک یراچنهاف
 مدرک یدردمه و رتان )ا رپ !تساءدمآ

 شیپ ۰ تک ددومنپا دد یعفو

 : رج رج رج رج ی

 نم ادیمم درک دباهچ تا هدمآ
 همادا مراکب نانچهو هدشن درحاد

 اش رف هک مث ناشیاب :هادمفاوم
 نوما رپ یاطءهبهت اجئیاب مثدمآ
 دیه دیم«زاحا رکا و تسامش ربخا ملیف
 هیهت تا زج صوصخ رد | رصتخم
 ره هک تذگ . مک تصص ناتملبق

 لیملامک ابدیشا هتعاوخ هک یعالطا .

 زاسپ تءاذک مهاوخ نات رابتخارو
 هبه)مایف روجم یو رام یوگنمک نا
 ءریانأع زب زهر دبخ رچ (می داعهانک
 نیچنب «مب داکهانک هم, تفک روط

 ! یدادربماین و هبهت دو هک تحا یمایف
 دنن رابه یلبق یا ءلیف مدادتسد نآ
 هشخ ردپم دوش روح ؛ نین وخ باثوم : زا
 لاحشوغ ههرب" درب یم جن دهک ید رم
 هد نیا طاف هتبلا ميراکماک همو
 هوخ یصاخش هان رس اد ربخا ملیف

 روماطقم هبل رایاهملرف دوو متخاس
 , متشاد ههوعباز یدادربملیف

 یناپ رجن تعم نیا رد نم "
 راپ ره مندئاون و مدردآ تسدپ
 تاعنیموب و میام دوم اردتالک ثم
 ربخا ملیف هپهت ردک مو ردپم درصت
 نوک ااما مو رب شیپ تل ووساپدرخ
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 ۱ نآ درز هک یسداذمایف نیرخآ هه

 تم تل
 | سم هههرگ اف. يراکفاتک ۱ ۹ /
 1 ملیف كب هبهت یار بلاج داد رارف كب 1

 رم ی رج رج مچ رج رج مچ سم

 یراد ربملم اد سل نیهذچ هک

 نیاب هک ماءهدیسر هجبث نبا4 ماهد رک

 راس راک ۳ مل داهبدو)
 عسپ رماطب ناعما تاگلم نیادد

 اینا هک روط ۲ یتساد و
 رپ دس رییث تفدوب ده | وغپع
 از راس یاهینکش ۷ رتالکشم

 شرور رببم_نس )اد اه«ءان نبا

 را اب ۱ ددد اپ: دد هبنپ ثتروص ار
 اب مراد هک یئردف مامنا نم هرچ و
 زر اه رنک را و سلا ون نام
 ز هب و ره زا و دما و. و رپ دوغ
 ی م-لیف زا مرا دسیم هض ره هک

 مرا زاد هنسب هروم و رت وف رم
 رپ رمسب-( نما یماا) هود عناو
 ر راتهانک همش ما نوما رپب داخ
 زا. لغا و داد هءادا هوغ تبحصپ
 رزرسم۱۰ هبش وک هشم م نم ؛ تشاد

 شارپ مدرم یک ه زا مب ۱۸ ملیف

 وس,رانس تاع نیس و هشاب هدش

 _ ,نایش و» فباا هک اد هد رپمات

 هب هتشذگ ها۰ ذا و مدرک باخنا هشاپ
 1 ادای» ویدوئسا دد نآ همهت
 راک هه می وکب هباب انسط مدش لوفشم
 یبیچع داد را ره اپ وبدرتسا نیاردام

 ءیمام هک بی رت نبدب_هتف رگ تدوص
 راپچ رثا ادحاب اددوخ ملیف تسیاپ
 نیا ربف دو و میئامن رضاح و هیهئءام

 ميذادرپ هعب رج نآ ودعب_یفدبم تروص
 تسیفارتف ومهام لصا نیمه یور
 لابتشا یاد ربملیفب بت رم و هد ربش

  م میراو

 نبادو هک مداودپما , مت

 9۹ . 6# گاف قتع



 ۱ دن رادیم رب ماک كانتشح و «ادنا كي ماحنا یا ریز و« رهدژاب
 رک۱ ۱۰۱و دینک لصاح قیلوت وروم
 فا رسطا رد یرصخهم تسا نکیم
 هرخالاب و /راکشب رثهو ملی ءژرم
 نعض رعپث و دینک تبحص نآ تاب رج
 اس(! رذشآ ۶م ور زا) و داگیس هکنبا

 مون ژا زد وغ زپل یراکبو رک فرامت
 وروم نبارد و درک دود (ااناداپآ
 ینق هی رثا دو هک تسا یکدوک یگدن) نوا ریپ مایل یزک رم هتسهآ لا
 یرداسما موم 4 یداک !زوح»
 ییابان زا رج هوش زوو هرشیم راهو
 یاه راک ه.ب تسدو دارو بآاا
 یناکشپ رثهاما و « زبع یگان رطع
 دداءهشباغشا ملیف نا یام هک
 و ناب ؛یمراسره ,1ا هنر
 یسضاناک و اب , نایت یروعا
 ین ز , یمارم قراص , یریص ولاپ
 ل :یسک سوبخ ؛بفب مگا ی
 متسد + سمثواب ۰ عج ۲ ه ایبات
 ( ها عاشاء) ,.و دوم 1 دروس ۰ ناخ
 هعاع رگ زار هک 9 باب

 ورا هن ار مع۱ هه بی
 هب زابم یزانس رپ مک ملم# ی
 ایسآ هب ناخزب لو
 یات دن هبل اد زاد گرگ ت یک ۸

 شرع نا: هخ مداد اب ۳
 زر نامش میم ۲۷ یا ۵ # ی ۱ هد. رار ف ملا اب لات ۶
 تنی روا هب لود 7

 رند لب مقاو هد ما
۷ 

 ب4

 اس
 هناق 92۰ هک تسپ رهام وهمتس» هشسپ
 انسا امءدف د» واژا رتمک
 ۱ زا هتشذگ یمراص
 [هیام رب روت

 لا و شور ز ترصش و

 ش ۱ داعهعنپ

 دن و

 تسا هست هک و

 وراد راز, نالعا سع هب
 متسا وحمهتنک هنهت وا تا و نیا و
 یفرما هد مع مع یشف هواک رماسا

 سکسن» راهسنالع یارم امات هیلاث
 ملم. مدنش مساپ دوطنا م داص

 اراک هه و لبف یاد 4

 رتس» و هشابپع ی را سم هی

 همتسه روت میظت لاریدم « نیو

 ماعاوصععار راد رگ راک وژاپ وک

 رب. ,) ما ره نا انآ و معدیم

 2و ؛و( یاس ی ره رداک

 نم هک تیعاسم یدودعات
 + ن

 یل انها رو راز هو ی رع طیخاب م زا ویا

 وعن اد ماش اهبآ داش یب یا
 رک و هام هم یا | حال یب

 منک دره
 میمصت < من داکهانک هه و مایتارا

 ۳ هک دهپ ادب تسش هب

 اب ورا هب یرک و ماین یا رم مداد
 یشءمش هبنآ 1م و رب نایا ] اص وصخ
 هثدار رب نابلآ رو نآ یاههحع زا
 رو م* ,ربداص یائآ هخ ههاوخ

 مو _ دو هنهاوخ ساب ره-نبا
 دد یمس » یاه«دفن تروص نیادد

 یدچ میصت نیا اپآ هبداد شیپ

 یغو# دی راد «تبااب دو رخ
 ندذ» ادا هک ی بوت و۰ هینام رفیع
 تشاهل ریقح ساج ژ رباطع نسنچ
 6 : تنک و تف را هرخب یدج«مایق

 زین« سا مافک جرقه ق
 یارق هدر ر.ظ: نیک اق ر

 ماهشآ و) دنا هداا.دب راهحاش

 وچ هب زا هق ۱

 از ی هح یایا رح هک
 و ۱ هد یی. هبکسم مرا اه یا

 واش هس می داکه
 ۱ ماوخ

3 ۴ 

 ت ءده 2.۱ راپت ] راک

 ار ام ۲ ی و متشاو روش
 ربط مهاا نا ام ط اما مو رک,
 للاس و زر و و وه رگبرزا اههص
 زلف زا یضعب رسک و راک ۱ 7
 یاد( رج زا رماه

 اک واک نیا تشاد دوچ و
 یا هطحال» ز اف یاهتف رشیب هپاع
 ماین هک هبوت یا رب و هل هش ریات
 هم. و لاکشا داچ دد> نبااتءداص

 وروج و اس و رگ ا مه هاش و.

 , مهااب تعاو

 < مهاپ !هدب لسامم رخ زخ نآ زا یا ریسومه : لاسد رخهشیپ رنهاب دان



1 ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ 
 ۰ را رد

۱ 
/ 
/ 
 ب4

 یانشرم | یی ۳9 3

 ح لب و رز

۷ 

 امت ی

 مدّف رث می توپ دعا رع

 و نامتحاس هش نبارو

 و هدون یتا فعت نآ یاه+.ات رم

 دن اوخ رارتعارو | تاعالطا

 رد "هدشاذک هتفه .هینش ودر ور

 < یکطسدپم» یاقآاب !هتیس تو

 ربع یخ یاهآ وادررس تحاصم

 مدوصقو هدوش لصاح یا انیص

 مداد حضوتارو

 - شوخ لا.؟ اب « یکنسو ی ۶

 دوم تاعالطا دندش رشاح یو

۱ ۱ 
۹ 5 3 

1 

3 
۱ 
۳ ۱ 

۱ 
1 8 3 1 ۱ 

 را یهو زا غاروو ۱و, و رل

 ع رد طم او ملاوس نیل وا رکیدب

۳ 

 نوع ۱0 یی و 4 رز

 امش یار مهصآ نیاو نا امکیتن
۳ 

 دهن و و رو ٍ

 شاد راپطا ررط نیا

 ۱. شیپ لادگب دود رو

 موس نایادشآ و نانسور تروعم

 اد یل- ها یامنیس ناءهدغاص منف رک
 » غ و رش نف رک رظن دداب هثیلا م هل ۳

 او تخت! هو انآ مربم جا

 اسم ری هنشاو میغ اث میهصا رد امت,

 تصسا تراعت اون نمووس۸ ۱ ۱

 ووجو-+ یلامنیص منسا وخبم و دوش

 لدا هجرو یاه امن,ساپ هک مرواپ

 توج نیدب دعا سابق لی ادای ورا

 دروسم غلیم ندومف ما رف دا سپ

 «هاپسدخرس»زا ياهحص

 نر

 ۱6 یک هناکم "7

 و

 ی
 ی نر ی یر

 لواهچ دو نیسد:يم ترراعسایر و را 1و۱ ر ۳
 م سا

 ووکبمم ول

 یاسر هباب هک ار لااس و مامتهک

 یادیس ورود رو دشاب اراو سک ول

 «, ادوونت تاعارم ظباس

 ؛ تفگ

 رود2:ناعما رب هک[ ۶

 لا۱- و و ناهغاس طاعا راتعاءووب

 لیمک اپ رقب هک مب وکسم منا وئبم یا

 و ادص ظاعلزا اصوصخم هایم

 یشب ام هاگنسو

 یاسه تا راپآ داراب یا وا یار ام

 تشارسها وا سن

 - راک تغخاسه؟ هاب روتب ودر پشم

 هنبچ > روپشء و ممسع ثاجناخ

 دو" عون ددو تسایل

 ۱ تسا رظن
 اهدمس نامتخاس

 دد هک تسا یو «شبدناک رباد

 انس رد و كنخ یاوع ناثعب ات

 دهارخ هاگن لداشو مرگ اد نلاس

 اثر واشاب اءدیس یاه را هدص تشاد

 مدآ كسب و همش هبوت نف ناداتسا

 تسناوآ دها وغ یثحا رم یل ولیک ۰

 اد هرش رفنس نآ رد

 + مدهخرپ
 رال دنچ «ظااح» یاب -

 عورخر هدرو اپآ ووراد شراجنگ

 !تف رگ ههاوخ ثروع ینحارب
  دنتشاد دام کام یافآ

 نب اعهلصام هگنبا هوج راب

 نلاس مباهتف رک داب) اد اهیلدنع

 شباجگ رلل ۱۳۰ «دودح وو ابثیص

 درل ام یم هظعال« هچنائچ و .دراو

 وابآ هاش یاب ابغ رو یدورو برد

 ناب رقش عورخ یاربو ودادرارق

 مباهدوما ثاهعایچ و رغ برد ودووخ

 تععرو ثسا رداق ایئپس هکیپ دوطب
 هب ادرقن ۱۳۰ + هد هو رثآ ادح

 یا رب یئحا رءهکنرا نوهب و یثحاد

 جداخ و لعاد درش داجا یسک

 بمب اه ون هو
 هب وهت ءاگنسد زب

 زابل

۷ 
 زا 1 ۷0/۷

 ملی زا یا هندی

 «یلب هدش رجب ندع»

4 

 هدشلا وث- یل اسثاثب راه داب رو

 لا. كنس زا ایایسادو رس -

 یساابی) زرد, اببذو تمبا نا رگ

 اد ناوهر دش دماوغ هتسار[

 ررهذا زد امنیس داظ ۱ نلاسنبا رق
 + ثساهدش هدافاسا

 4ا)وم زا اماپت نا فک

 هللسهچ وئ سا اه هی و وب ههاوغ

 زلاف اتیدیع گپ ام تسام وص

 ااهاءنوس نی را اببذ هک «سرابو
 لنلاس فرم دز هدیم داشب ناب

 هراس رب و یا وسم نا.سآ هل و وص+

 ام اهاما هی دوطب مباهدومل نبا رث

 ام هلسب درو ود دهارع ساسعا

 اطعا ملپف یا اه لودشم یلانس ا#

 كااعو عاوباپ ررچ+ ادنیس ام

 رحم هشا- ( یم دب دج یشر ایل
 ۳ یالا داوچ یفبام هاگتسو
 ۷ لدادیم وا نب رغآ دا اءایس

 + ثساپ و



 ط.1 ميتذاو مسمص الق
 یخ داعژاسهاپا ر اپدک فر

۱۰ 

 ال ممعم
 ادعب لو ميراگبب شیام ی مپ هوس نیادو یداصعتا تررع ار
 هثد رگ نیا رم مدصآ و هزار: هبل» ربوقت
 ژاسهایف مه. یاهروشآ زا هک هه

 باصتا اد اهءایا نب ربا

 و ی اشمفبف نم رشمب فن ریل
 اه ,اب زا ین. رلبلچ یافآ

 ءهن ابتدا ردار
 اه ءارر اهنآ

 ابن زا یراهمث
 هرها و هو رپ ی و رب ل

 رسا ناکناک عث را -۱
 یوسا ر ۸ ریهش نادر-د را ۰ ۱ ۲

 نباکناژ كارتاب و را و دناژ
 ۱۳۳ یکسلق , دام

 یلی هدش رچ# قدع -

 ۵ 4 تشوت رسهس 9 مایفدد هس هن وااوفار » و: ,رادلپ»

"۳۳ 

 اکناک مث ف زا یا هنعص
 لار 1 و مراکش اب ر وتگیا وهکلم یا وج ۴

 زب ل وصعم

 « ایزوگام یارج> زا یاهتحص ردردیابشیمور



 توسیاردب وید : :«هشول

 شن وتوص : 3

 هک تسا شخبدب ول هتکن نب

 یلاسنا ین ابممیکحت كرتشه وطنم
 یاهشالت و تمح)رب یاهراک رد تا

 اب «هدنک | رب مد رمو دن اب صعش

 ٩ دنک یمن دوظ « هبنشه ناکدوک و

 دنج یاهما رگ ورب رد یتح هکلپ
 زبن هاکب هاگ نویز وات یا«ةقو

 دد رگبم راکشآ

 ینییشوح تهج ی زبچأات تلع «سلاپ

 + تروصنیا ریغ رد

 ۰ تشاددهاو- دوج رام
 یرشناموک دهدش هیچ را[ نیل دا

 دیاب.وت شبنج ناونمب هک اینادب رب رو

 یدایز دادعت هج رک. تسب رگت ناب

 وكبس ناذچ هج ون ماگ
 یاسا دنناوتم حس هک دا

 ابملبفلاح رهب .دن ریک دارق یاهدیا
 داهمتسا هج ر_ ظاحل زا ناشن ازای و

 داتسن هابتخا لباق

 یکی نوسردن آ یسدنیل
 هکتسا یفورع ود رفص نادنم رثهژا

 ؟دنکبء کاپ اتیرب ذورما یانصود
 كينکت رظنزا راک زورنیاب اتو

 اد دو-خ یرتامود ٌةهبثج ما
 . تسا هتشا دهگن

 تكدزب تیصهشرب وا ترهش
 قبثد یناکشومد داقنارب ,شیوخ

 هات وک یا-پءایف دادعترب و ,شبوق و
 وا نیتخن یاهراک . دراد هاکتا

 طوب رم یرشاموکد داچ لعاش
 زا یناشح ردوحنب هک دوب حانصب

 وگتفک ناشراک | ناد رمیاه رک:بمه
 «سرپک ۱دلفبدد ددرآبنابب
 یلصا یایلبفزا) «ناهددای» و
 دیار (یذدواشآ ترازو یارب

 رک وا یتندع یاهو

 جرمی رب دیس و
 نشج یاربو دشهتحاس كدناراب

 روظنممان نیمهب یاهعانزور 9

 یلاوتسف هک نیا دوجداب .دو
 هنی زه ؛تیل رتسم ورابجادا « 0

 + هتشگ درضتم یداصتفا نیضتر
 فدهذ ایل اک نوبسا رتسن ومد

 نل هدداد 1

 یناسناسامحاو ... ابن
 * نداد یر

 ستم ساع سیا

 هذا زدوه- عر ٌٍ هر

۲ 

 اش البسه فا 2
 دیجمجحع

 اع ۹

 تر وشریل ثا

 مو تر رد ۵

۳  

 مراد و زرآ نم ۳۳|

۲ 

| ۳ 
 تكب هک دهدی.نادن ناتچ ءلبف

 زا یاهعو->۰ اهن یلحم همانژور

 یمدرم هکلب تین نشاموذء6

 و دنکیم هیت ارث آ رایحا هکتعا

 یاهداسدایس ٌةب رظن كي نیاهچ رک

 الماک رگ اتانت ددنآ ریثاتاذپمم تا

 . دوشیم دومشم

 تساهداحملیف ك. «ناهد رای و

 ()یویئدو ص»عد« .ءدخ كي نیبه

 هل ومت كي نیایت رت نیدب . تا

 قبط یلیف هکنیاذا تا سهم

 یک دن رب هچاب ؛هدنهد هنب زهءاوحاو
 و رله اب - دوش هتخاس تیمطاقو

 تصدب الماک وطنم نیا رتشب تقیقح
 . دن[ هفاوخ

 ز ره و میرم

 دراد ا رب آ تیمها دوشیم روظه یلا

 یداعمد رم-مد رم

 طتف و من اد رگ فا و ناش.اتم و تیمهاب ارد [ زاتمه

 : دشاب ناشیگ دن ز تمالاس و نامیا هیام دن | وتیه تاب

 ۱ دلرد « ذورعا تیل ر وميرلعت هلئ-ه نیتسخن

 «نو-رآ ناح»

 هر

/ 

 «نوحردنآ صردنیل»
۶ 

 زا ینشور یا,1۱2۰ ملسف یبارد

 یک دن ریک و یک داسو یئاتس و دیگ دن ز

 هدنایامن امن هدرب یودددنآ

 تا هدش

 هلصافالب هک یرگبد ملیفهح

 4م رخ و زبس نبعژ رس ۰ دن دش خاص

 ید ربن؛ «یرنهد و اههچب ناطاد
 نب رتهم یلو . دتسهاراد

 ۱یاههلیف هنیمژرد نوسردن آ راک

 نیم)رس؛یا»-یدونامآ یرتیلیم
 .تسا «ایود

 ادملیف نیا وا هک تعا تیجع

 یتساذج اد

 ۳ ۱دذممم و. هتحاص مصومح ز وطب

 نا-ذچ یزیمآ تکش تاحاسعاو
 یلاونش هک .هدش هدنارو رپ ها رعاش

 )اما اه آ تادیقمو مدرمب توش

 (رنوسردن ام نآ یورزا تسیفاک
 ملیفدشام منادب لماک زاسهایف كب

 ی اهژورابع» 4 مو و« یو رسب

 ارت اسنا دار 7 و اوت

 دهدیم شبا دایژ تیمهااب
 نبه 7

 ۳ 7 همدم ساتخاآ

 و نر-ردنآ دوجودد هک« «دازآ
 ,دباپمدامس هاب زک رم شراک

 مارررد باک دوک هب
 ملببنیا ؛ددادیاچ درج و _
 یاگ و نوسردنآ یسهنیلو طعوت
 رظن هب نینچ و دش هیون <نونف رپ
 0 چ مایف یاد ژر ط هک دیابم
 , دشاب تی رآ ود نیارثهژا

 هاب رو «نوتن رب » خادم زع

 رد ملیف دا
 ودناس«یرگ هولج یبوخ هعطق نیا
 هز اب هک درادیماو ارام هتکن نیامه
 رد نوکا هک یرتن ام رک د یاوهلیف

 اب هتف رک دارق
 مب رگنب ی

 عنبملیف ندروآ لمع زا شیپ
 یرکید عطف وا ۱ ناکدوک هنش
 هصوم یارب بدلوتد هبءهو-وم
 شورلابن هب هک تخاسولبب تاقرقحت
  وکد تلاوت یوملید نیا دددرخ
 دوجوبار«هدنک | رپ مدرم» یرتنام
 یبفنسم الىاک ودنب مایف نبا دررآبپ
 ومدنرمار نوتن رب فدهو هب ظن
 ملبا نیا«لاح نبرد _دژاسیم معجم
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 ک | ردبدچ

 سد رب ذاب
 العا و دشض وع شسب

 دب رگنیا ها دسب ن

 اد ک دهاوخ
 سدح دیاش اد ایاضق یقب۰

 اب اددوخ رظن یرش .دیشابهدز
 دهاوخنایس سک وق ینایک یاسود
 هدننکبت لوبق اه [نابل . دداذگ ز

 ار شداد را رق زئ وا تهج وب
 یرگبد یوردتساب و هدرکخسف
 و رس دمب هنفه فدوکی ...دو ریف

 اب تحاوخیم «ترون یرشد
 هتسجرب هنیس و ههربمادنا هیارا

 هنرکچ ) لثم فود
 نءاد ناونس) (دشبوبحم ناوتیم

 تشک زاب» ؛دوش یم هدبنش یلادع

 ینابک یاسدد ۱ یرش هداب ور

 مهیرشابام > :هننکب+مالعاسک وف
 هخاب لیام هکادرتقن ره مياهدیقع
 < ؛دنکاغا

 یگ؛ هد دوخ

 یا نوع نیابرم نا وله (
 ی

 ۱ یندشنشومارف هرهچ

 ۱ شوپ

 ناهد و,بیک رآ شوخ و هدبذآ ین « با ذج و تشرد وا ۳۷

 هره-.دو دهاوخ ۱۹۵۱ *«ره> را ره درد راز چه بش
 هرهچ نیا تا دبهاوخت شومارف اهاس یارب ۳۶ و

 اب یراق 4۳ تدایسیانا لصال یفان وب هرات ای
 اپورا رد یللآهدووهدیی ویو -لودحم (نملتتج ویا

 ۰ تساهدننکروجمو ببرال» یا
 دلاس ر نابای ءالن-» هبرو.وم نان ورد ۱ رد و ما# 7 را
 اه (یهلتتج و رل وک )ران ازا ج۳ یر

 نوک رگد ار اهیدو :لاه هلآ رد و تما هد
 هک دن را دهد

 هارد دوولا تصویهاس هدنناوخ لو( کنبک ) تاب و یتقو
 یاهدع یراک زور درب رکف یکچ.ه یلو دندژ یلاوسدح همه تفاپ

 ود لوک كنبک هدروآ دنهاوخ تسد ,الد شترهشو یورص تک ریز
 روریحود زادآ اب نازخ یامگ ریو یناتس رهد رتحد « ی آ لک یاهملیف
 هک تشک بجوم نایرج رمهو تخاصلج دوخب ار یاءهدههجوت دوخ
 یلاپبک دنتنب وا تب وبع.ژا هدافنسا رادب تص ریدوص ناگ دننک هه

 لد رب یکزاتب هدون هبهت یوتک رشاب اد نبچهژا و دد» مابف سک و ق

 هکد جادپ |رتیاطتن .دناهدرک ذکا و ودب ۱د یئ ول ر-یاهبغ > لاا

 ؛ دسانش یمن دب-هءاپم یسناخشو- و یتخیذوخ
 وی فر ح م خب

 ۳ یه
 ؛ح ۵ز دما ]فر تح ءا دو یوم

 میمووم وبه(

 ملیف یقشع یاه هم

 هرطاخ < مادنیوءاد > ملانا

 ارت ریایک ناج و وب راک ات رک یاهمایق

 ۱ دنکبم هدنز

 نب رت بوصج-)ا هدنکب الف

 دن راد ودرآ دو ویلاه ناگثب رثه

 هک اد یلد نابهیوفعند ملی رد

 ورک اقا تماصنامز رد و دا وون نومار

 ی رت
 یرتنآ س نهوینلب - سیت رک
 و نسدوهكاد- نیک رپ

 ال ر ملفدد نن هناج

 مالید و« < تکارکیویدد لرد

 انیا اد یورب مج» شقن ندلوه
 دون دنهاوخ

 < رشب وب یل دبسو رما رک ولن اساس
 یافبایا رب ا» تس ,مءابس هثبب رثه

 ژادنت رامامت آ .دننک یزاب

 < ین ال و ,ءاج » شدی هج ماین تسخن لر
 . تسا ههبزک رب

 اد رک داک یا رب راه تم

 میم
 ماش یسلف د. چرا ۲ ترباو فورمم

 ووب دها وح افب| یمو-ل »۰ تب شم

 دم راه < رول رهرانادو سم
 دنب «وژو رک نوتسا رمایف هتسح رم
 ودار زا ومرس نمح )۱4۰ لر اهتدعزا

 لب هدهع رب < کی دات را

 9و
 زلو نسدرا یاب اقءل و وا رب -

 دنها ودیم < زبج رهذا رتهب و ملیف دو
 زاک هرات و تر رب دنس رمه كنا]پوه
 شب ام باحت ار «نوتب ناکم» ملیف

 < یلس رب سبو) وهدنیآ ملف-
 <انا وخب راکع کو درا هیروپظوت مان

 ملف ددب] رجا دیا دو ید و زی

 ملات .دزک دعاوع یاب یلاج
 و هشابم مزرحا دیار تشذگ رس»

 ملیت یدوزب « نتسرع ناجو-
 لبااد یاراد « نامحآ یاههشب رو

 7 فا درک ههارخ ینادرگ راک كرناژ
 ٩ ًافی رفا رو ءاجک زردی ادیم ت
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 ۵ رظل بو ارد

 9 ز و؟ 1 ذ ۱

 1 1 1 ۲ [ ریف

۲ ۲ 

 ۹ ۹ 2 قیر

 ادم رگنه ۶ »و

 ملی هک نانج.ه . + ی ارذا

 ارم ِ ناثسا ًا

 رهلص 1 + یاهاب

 1 اوه یاه_؟ طب

 ۶ را ۸ دعا 1 ۱4 ۰

 , <« دنا اش ام روق > دو

 ۱ و را رث.دافتسا

 را رناباغ هج

 هاب دوبل دونک آ و رک »ملی

 هه رک راد 7

 دون سنا را دا تک اپل نپ رف

 ۷ رد« رعا ره هک

 ی مشم اب وا هد ریگیم

 ید درب داکب نامش تاست

 درگ یااپ بوخو یعپط تباوف

 یاه ربچ مینسا وضبم هک .اگ ایا

 میعدب ناش ادتبمها رب و كچ رک

 ممد دیک ان اهن آ فور

 ثاپل رج هپ مبنا رغ

 صل افق یا دادی ربا هگ من هب ذیخ

 تسا ین ا وارف

 «لاقمناونمب ۰ اکبسدوب روش و

 مابالوال» مسجنهب ۱دیرگ ءاگو رم

 هچبلند تشامگ شاه هخ رچ دد درو

 نا مه كدرم و هددآسدپ یبرغ 1

 یاهددندشهدرذگ همذال هک ۱ دین رمش

 یا وساهب درب دا یدرپ اهرپدرتسا

 ههاداپ داپسپ لپابت و د در آ تسدپ

 مهالعد ثشاد مه امماپفدد یذاپ

 درگ نیک رشرگید ما سدددو

 « مهلادپم کن انچه.دیم نیا يل»
 وهلک ظفح اددرخ .ثیمفوم ثسل او

۱۳ 

 ی ۷ ۳

۳ ۱ ۰ 

 2 ۱ 8, ۳ ]م و ۱ ۵ را 1.
 ۱۶ و , ۹ ۱ 46 شر 5 ۱۱ مه
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 هفط اع ۵۱ هبع

 و سا وغ «

 ۴ ۴ , ماا را ۰

 ۱ رد لوا یاملد ی 1 ۹

 انا و اع | و با طاو ۱ , ۳۳۹ ۳ :

 یلعارثه م ۲ من[ هب ی

1 
 ابا ۷

 یا هنابل باهتاز ۹ وا ۱ ۱,

 یماب مج ۹ یرل وه هرمذر

 1 ۹ ۱ ؟ ,,ا هه 1

 ناوتیمل لئاسم نبا هب یلک روطب « دیلادیه رخ آ

 نادسادو وپ رانسع ون هب یگتنسپ تاک نیا.دادتیه ودع

 . دن راد

 ۳ و ود نخ + حج نخ
۱۳۹۹ 
 هاملپس هر

 یوسنا رفناد رگ راک,
 ها

7 ۰4 3 

 یر ممه جم
 اواو نزار طلا

 ه,بمآ ۰ انییطاو داءذغا سلچ ؟
 ابا ۱ 1ب رم يا 3

 ۲ ,داذلسا اه« دانس»و ۱ مداجا

 نا اسب > هرعن هب هچ ونا

 ۸۱ رخ ۱ ۱ ۱1 اهم,

 ۸ یدبم را و ۱ نگاه

 از ساطا م 1 رفا یااوا و

 ز.1 رظن هطف دااپآ و (تساب

 اس هک دنل اب هاتعم ؛یهامنچارو

 ز طظبا ره رد, ماتجا ارس ید و رب و

 ربلپ ا ناکم۱:مگ اح و رطاع تابءطر

 ( تساهداما قداغ و ردان لا اهلاب و

 رگ یردآ لاو پا لب المرد
 ۱ داد ساب نیلچ و درک

 ِل ۲ ۵ ۴۱ هل[ طالبف هاشم نیا
 هدشاب رضاع طبا رشاا, 1 ز رط)زا

 و راد ]و ول د پ يک

 لا« رهادد دوم رب اضرا۸؛ لاعتب۱

 هک منسیل نآب دفن نم «دناهتسخ

 شرخ ناپاپهفافو ددآ یاپ ملپن

 و

 رد دبشاب هتشاد رطادغب کا

 ؛ درم دد «رهچ ملبف نالپ نبرغآ

 و نا
 دسب

 و« و۱ ) قبا دود ۰ راتیه دد

 1 دوشم هدبد (رثآ دو

 نآ مار یلعد  ثداوح همون[ را

 ۱ دداک سااچ بذا + دا و

 بلاج هنه وز رآ و دا ودپما یبلاحاپ

 ودوا یروس ؛ الاب د دیمک كد

 ثالپ نب |ع هوم .ددن رگ نم ی انشرر

 ۲۱ اهنآ یارب یگدنز ها تساآ

 ۱ نآ یرس دا اهنآ و تعا دن

 یاپا دو رثوب الاماحعا یک دند یوس

 ایوا یر پاداش و رث ها ال راع هلاماحا

 اد هدمها رخ

 ملبا لالپ نپ رغآ ؛دوطنببم

 نمد < یک اداک ان دارف رب نابرطو

 سایه وح ان ناباپ ثب مارا هک 7

 ۲۶ ۰له هک ههدپم ناش اد یمد رم

 اه )اپ اهبذاس اربدر ۱هیبارع هه

 صدا اد هدن زاس ار دنا هنس اش

 ملبا ذا نالپ نباددلچ . دن ریگرم

 ۱مدادتس دود ادروپ زم

 نپا.تسا ثخس يگد

 هدرپهاد)ا هپاپ اساما - درغ

 اچ



 لپ دن ارتبم
 ماس اهپابو تسا نکا ما

 یاهرنه دوعق۰ نباب لرصح یاب

 یداق ینآن نرج رگبد هما

 تبهاوخ هلمکع ارءربفد یراجخ
 اسنپس صاخ لئاسو)ا اپ تسارفن

 ٩ درک دیهاوخ هدافنسا
 دابتباو تساخرب ام زا اد

 یاهلجع اما تاد یکتسبد غارسپ

 ؛ ثشادل نآ ندپشوا رد

 كبتسالب یامنیس ثلب «هاپ
 هتک رحا كپنع الپ نپا دیداد دومو
 -نوپس پسکاو ین اسا یاهه رهچاپ
 ورا داب .اهه رهچ نیارم رهاظ یاه

 شن وءاب هرغالاب و اهنوپساک وار"
 , درذپداجما

 رنه نپنچ كب داجپا یارب
 دباب نادر راک اشپسدد كپتالپ
 هی و دشاپ رتسک دا رههد گپ هرس

 رانا تا۱ مایف بهت هاو دارا
 , الصک تساچنپا . هررآ دو هو
 تردل و تدح هثاف یاد رگ رک را

 یم تسکتش راک رد ,دشاپ هم)
 ید اف دو پل ورا

 , وراو تراپم دوغ راک دد يک
 رک اب یاضم ارش اه مه
 - یماک ویا ام و رتسا ی یا

 رر-صت لاح , دنتسهاداد )ار

 «.ایلص هسب۸

 ,ودادرپ یکشل یاهسعم

 هب هکیاب ؛تسیا ناگاس زا وسلا رف صخذ هجوم هلمح
 !تسرا دیاقع نادب رم و نادنمقالع

1 
 مبل یجیوعو هدن ریک كيذومو
 هنبلا ۲ دو دهاوخ هچ هجرثل - دنک

 لعاف یما رال اد وطب لعاوعذا ثكپ ر#

 یلاوف تیک رت هد ۱:!هنتسه نیت

 دب وذیماب د رشماش شآ كپ هب لبدبل

 هک مب ربکب هجشندباب هک تساجنپا

 . تسا نادر ,۴ ,اک مو-,دم امنپس
 ناشپ امدبن دروتک وک ناژ و نیتشن زبا
 هدانتسایرهم«نا رو رته ی راعمهزآ

 دو.ء تبسهش نبا یلد هن درک

 هک تساهنآ

 تداپپ نا رگپد تپصضش ه و تحا
 هم ودچ»هسک مپ رگب _مها وخپم ۱ رثوپ

 همه ها ملپ كب یگیدکت للاسم
 یلد داد نام هبهث هحاو دا رلا
 ثسا را ثب نام« ءهباو لپتسا

 هشاب ملپف ناو رک راک نابههک
 یکسپو یاهسالپک ندش یلاغ

 سو دد رک ثکم داجپا یاهی اادنچ
 ۱ دشح رط۰ لارسنبا

 هدپا. ملپا هک هینسه ءقسماپآ

 عالم هسب ناونپ ۰ هنارثیم اپو

 یسلجتم نا رات آرد

 ای۲ - وو دراکی را الغااپ ۳

 واح امن یاه لبا هک د یی
 ۳ اقع ددوخ رب یا رب یل 1

 هدن راددوف دو هنثق« ثحایعدو
 امنیس-اهنآ هیههل يا و ؛هلپ

 و دناگاپو رب یاب یموخ هلیسد

 هها رز نیا سا رعاسنج (للاس حرط

 تساصنبا هدئاما . هنادپن سک
 ش هچ ک دن

 وا فدهر ررظنم و هثاس هدافتسا
 دپاب اهمایف هک مد رک رگا

 رارق یسدریدروم ادی رشب لئاسم
 سا را هارآ و هباقفر هداد

 اقلیت هلیسو نباذا ی

 
 یشع۱سک ره تا ونآ ,هنهد هلارا
 هم)ال و وف شنپب و توحالص هفان رک ۱]

 هک داشا ههارغ نآ رکن ؛ دشاب مه

 لبصت مدرسب ساسا یب یاه فرج
 لای و همه هک هراهن یمارلا س هنک

 تسپد اگ اپ و رپ ملپف و یهاءتچا ملیف
 + دنشاب

 هكپ هک ماءدرب لبام مووخ نيم
 نبا یلد.مزاسب نیس را یارادملیف

 لفاس راسو کندو را
 ور هک ی هپدج شب امک یامپنکندو

 مو

 ووجو هک هروص ن»
 هرس «ابایسیایننایف .بلاته

 یرتعیس و ذاهبءا رب .تسا اناد رگ
 لپ باسختنادد لص یراذآ یا رب

 هشه یء ءاوذاد «وبش هتک اما

 یفلتخم یاهمتسب ن
 فاده ه «دشهداو زا رف ام ص رشد دوهک

 ۱ «تساجیا

 و دانسا . تساهلپ-و ظا«لپ

 دپاب كن راپآ درپگب میمصا هک تسا
 درار اههتحم ایآو ۰ هل ابد رب داعب

 اپیاد ناش دپاپ یلومصم هد رب یور

 ما زا یخ رب «پ وکسامنپس طس وئپ
 بر ؛ اهیلاکیب رعآا رثکا + نا زاس

 زو دن ریپ«رواکب كن رز رطاخ طقنار

 زمرق ۰ یمآ ی لبخ اهنآ
 یلپغ اهنآ :دژ و « زءرف یلبخ اه
 یسکند ملیف لاممتسا .تسا درز
 ناشپ اوسلبف ۱ اه اه یلاکپ رمآ طرث

 یارب راد هنک یعدرد مراات دزاار

 ی آ هچبتت

 هوخ هس و دا وثیم يه «هلب دو نم

 دیک است و تبرقن .توچ یاهلرسو
 هتسا هانىحا رد دشاب مربلالد

 ءمیهد اناشن هفس و هاپسار نبا)هک

 وا ,یعفا» هر رب تلپ_مپها وه رکا

 سکس رز



 ۱۴9 .نک
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 نیا دمب (۱ دهدیمناشن كانتشع و 3

۲ 

 تسو یاب , مینک هض ره دوشک نیا

 ناش: دداتفآ ات میوه كن رزی و۲
 تسههک روطنآ اررآ مند رظاتمو

 هل ور وخ راجتءا دو " دهرشباع
 ملبف - مزلادد داجیا یارب تسیا

 و دوب دهاوخ دیفسو.اس نمیدس

 «نآ هدهادمزا باب هک منتسطم نیم

 راک هک دعا دیخاود هدیه نناپ
 زایس زا ۰ نآ یارب تیر نورپ
 دشاب تسناوت یم یاهناو رضباف

 -امیس هزاب رو ار رظن نیمه

 هدرپ رگید یاه.:یسو بوکس

 هدافتسا دروم اتم لحم

 دوب دهها وخ بوخ رایسب دریک

 امت هک دسدیم نینچ ن- رظشب

 باتن ۱۶ راثآ یارب مک تسد پوکص

 و اهنرت اهلاکبزوء) تك.تص

 هج یسک . تحا یسلاع «ةب رط (هریق

 مسصت مه نماوربدناش « دنادیع

 تي یواحنرتسو ملبقكی هک مریگپ
 تراعغو لدقو یشک لولشش ته

 -امتیح)ااءلسمز هدنآ رد ۱۱منک هبهق

 ۱ درک مهاوخ هراق-ا پوص

 رظت زا نام نیا « لاح نیااب

 هحالخ روطب دنته تسمه م نیم

 یوهدردادبوخ ناتسادکب هک می وکی

 اتمدنسب معرتشب یرالبم۱ ٩ را وق
 یداح هک پوکسامتبس یکن دملنف كپ

 دشاب یا هناقمحا نوضع

 ی)اسابن هقب رط تساکس« -

 ادنک ح رشت ۱دناندوخ

 زا لبق نم.اک مچ» هلحرم -

 للاسم همه تصا یدادریمایق ع ورق

 و درک هچوت دیاب هلحرم نیادداز

 و ژابو-؟د .وب دان .داد شدورپ
 . دنوش یجالح و هنشون دیا ء ریظ

 اهرنستآ یلبق قهب دیاب تقرن۲
 تکاب ادراک نیا نم ۰ تخادرپ

 4 هه" یپ رته : یداد رس دحاو

 - مهدیم ماجتا  هرغ وراد ریل

 یاهکع ملیف ره هبنژا لبنابلاق
 یا هنکما و اهنویساک رلذا یددعت#

 دنهاوخ دوجوب ارمملیف طیحم هک
 كي نم) مدادمرپ همت درو

 منادیماث متسه یساکه رتهدوتام۲
 نمتدوصررب نالا ساکع هک یررف

 یسکع ابش هلجم یاریات هتحادقآ

 ارد ددوخیمل نم ادا دنک هه

 هیهت دحاودارفا هههبار اهسکعه

 اهنآ هدابروو مهدمناش ملیق

 مه نمیارب هچ [, مینک ي.تعپ

 دیاب دارفا نياهبه هک تشبا تسا
 هتشادتسودار ملیفرف ۲[ و طحم

 سح نیا «تبمیص نبارگا دنغاب

 رد هک هچنآ تبن تالعو نده
 هتغادن دوجو هنخوک یم شداجبا

 راک ردتمن اوت دنها وغن زک ره دعاب

 نیا - دننک یراکسه نماب ملیهبهت

 دوجو دیاب هراومه هقالعو قشع

 رب هاگن شرف ) دشاب هتشاو

 یا رب قشع داد هماداو د رک یتفطالم

 دوج و نشع رگا مچع یلیخنم

 هک دنکیم سح ناسا دتاب هتشادن

 تا

 (.دداد مک یک دن ارد یزیچ

 یاهدرا-ک نیا هه یلک در طب

 لئاس» هتفاب ماجنادیاب یتام-قع

 تقونآ و دوش یجالحدیاب یک ينکع

 اد یداد ریملق یلع راک ناو یع

 یناسنا تاحاسحا اما . ورک زاغآ

 دوحو: اهدونک ۲ یزااب طق.ءلیف

 تسدب ناوتیمن البقاد اهنیا .دبآ یم

 تآدداوم ناوتیم امت هکلدررآ

 ۰ دون ینب شیار

 یم* سناکس ماهدنیآ م

 شتآ یتشک كسی نآ یط
 رد

 هک ماد

 هدهاشءزا سیاعا دوشقرغ یتنک

 ناناولعوناوخاج یحع یداک ادق

 ون اب هک یتشک
 دوش یمض وعن دقخ و ییآ"
 زا یکی هکاد سناکس نیاژاپلوکد

 نیرتسچم لاح نیعددو نب رتلکشم

 مامتبشید تسانم ملیف یاهتسق

 تاج رد تیدج

 مدرک
 رگید قاطا او دش دالب اجزا

 نینچد دردآار شاپ وک د قادوا

 داد همادا
 ژاب وکد هک دبنکیم هظحالم -

 شیاسل . تسا هدش میظت تقدپ

 فلت ناناولم یاهءهربچ یلارتم

 رگید تاکن هو یتذک ناتیباک و

 و هدیدرگ ح رشن اجیا رو لیصفت هب
 یام یناک یلو تساءههش نیمم
 تاسامح اوت آ ردهک مراد مه یرگید

 ینادنا لئا-ع و یصعد و یدا رغا
 دوجو دیآیم شیپ درفکب یا ربهک
 البق اد اهتسق اب وک و ؛وراو

 تسو یواجهک ادا« متکسما میظنت

 هچ ره دیاب هکار اهدوتک ۲ لابو
 ۱لاقد او مسجت رو رتشیب تاساسحان

 ابلاف. رگی:تراسب دریکب دنشوکب

 شیب هثب رته یزاب هک یدراوءدد

 هنحص كسیدر یرگید ل.اعرهزا

 لمع ببث رت نبدب دداد تیبا نیمع

 یژاب و ک دالبق هکن آ نودب :منک یم

 اچ تو.لخ ادروک د. مشاب هد رک ه

 نآ هک مهاوخ یم هشیب رثهزا و منکیم

 هدناوخ وب راسرر هک روطن [ | رهعص

 نیایزاب مت وءدددا رکا هنک یزاب

 تسشن یل -صنالد یو اضرف هثحص

 وا هک موشیم تیادههکن نیا نم
 تسا هدرک سح ادراک نياب حایتحا

 هویشاب مهادمدوخ تاپ رظن ؛ سیم

 هک یدداوء ددو هدرک طواخ. وا
 اداهن آ دراددو» و وا داک ود وت اهابتشا
 نآ ژاپ وکد سیسد هدودن ححمت

 ومس زن یم روک د نایهرد ارتمسق

 .منک ی نآ زا یدادرسلیفب مادقا

 یم شیبانک .هوشنیاایآ
 ی-کسوالسن التسا شوردهب تهایش

 و تست رناترو
 ملسردق و دشاب نیئچدیاش -

 تیک ملیم مریلا ررد دیک اتهپ هکن"آ

 و وامع لگاسءنیا لاح روت .دکیم

 اه ًابناوتبند دنتسهوب راسب هتب
 یلک میهاوخب رگا اما داد تیءومع

 نایمرد هک مبوگب دیاب مینک تیحص

 نزیاههشیب رنهاب ملیف نیارد هکنیا زا مرسمهو ...

 1 تسا یضاررایمب مرادن یراک ورسنا دنچ

 7 شود امنبس نانادرگ .ا؟
 م هیهدا رتشیب اددا ون دناژ

 مهد وگ درد نمداک ذ رطو
 تسیا وا له كسب

 مدنسب ش

 هایش یم

 رذا رک د قاددا باب
 یروا آن ساوسوو تق داب

 و شک اب رو ور راذگ شءاج رس ودرک

 رب ثاب» نم گپ ملیف
 ۵۲0۱۷۰ ۵ زیحیم
 نیو لهچ د رم نان-اد . و دادمان
 ۲ م هه لث» هک تسبا هلاص
 ک كي یلادح ان ,شا یلمف

 لزغهب دهاوخ یم شلدو هدش هتسخ

 رت رتشی .. دنک یدد یرگید

 قارداصو تاددا ودا5ب هک دهدوع

 یلیخ لو, «یرتشیب لوب و دژاد رپب
 ورم نیا .دروآ تسدب ؛یئاوارق

 رو هک هلاسهدو تب یک رتعداب

 تسا شیو-خ <یناوج نارح

 لرتخد رداموردب . دوشیءو رب ور

 ودارب كي - دناهدش هتک كجرد
 د هک مهین و رت و درادن شیب

 وروخ رب رگیدکی ودنیا - هتف ددایپ
 هک کرتخد .دن و و دننکپیم
 ناکاسزاونارسف یاهب انک هداومه
 یک دن زن نتحی رکن دد دناوخ وءارد

 هدنیون نيا دانآ یاههدباژا مه

 نیدام هچیددزا و د ریگب»ش رقب
 را رفمها ودنیا دنکیم هاگن ابن دهب

 اددوخ یتشک ناتیپاک هک دن رادگبم

 هک هب فا رگ لوب اب ات دنک قرف

 اه ماجناب ددوآ دنهاوخ تسدپ

 .دن وش قاومدوخ
 ۱ نا ثساد «هاگنربو رد اما

 ئداد دوخ یئشک نرف ذا نانییاک

 قافنا یثداوح ماجارسو دنکیم
 رهاظ ادملیف یساساهدیا هک دندایم

 رتخدو)اسجنپ و لهچد رم .دزاسیع

 یا هن زاک دنب اییم رد هلاس سد تب
 هرعن ا.هرزآ هک تسن یربجنآ

 * یفطنمو رتهب یاههادو دن رکی»

 ادمد نتحب) تخبشوخیارب یر
 ۷ مهدمداپبطا اشبالاحذا دراد

 اهنثراسو شب دیما ملیف

 ٩ یا هلو عناددد ملینایآ -

 ۲ددحم دن اوتیم مهناک اسذاوسن ارف

 ۱ دود

 ۳۰ هحلصرر هیقب



 ناب ز یل امشءرک رو كنچ یاههامش هک ینقو.۱
 هدانسرف نیاژبیئاتیرءآ ثج نابل-كي «رووزکدیراو

 روزا

 یاب "۶
 دمقه دروآ تسدب ارشیوخ یلبق یدومهب ؛كج یافوغ دا رود یتمم
 شال اکب رعآ هفوشسرمب «رتسب هد لا دز هکیما « درب بوک را

 ی-۳*لفش عالطانودب دوب هتف رک رظن د نشنازب یدانوناوهتشه درب
 زا < نیلبا » شدزءانو عرتسب وو " مناخ « لا رث ژ ره ,«ددورکو
 اببذ یرتخد نیلیا. دندیدرک نپاژ مذاع امیپاوه هلی-وب ابرمآ
 یلاره یو ریثزا ینارجب یا و رب یب هک ءاژاو دو تربزو كل رز

 ادرکیمنس- دوخ هد وتل جخ دیززویم

 اسد

 تا سس سست سس سس سس

 هارسه «یلکوحو مانب یددو اوهاب در زام نیا بسا 5 
 كي «یءوناکو ۱ حا هوا یا رب م رگنک ءاشءازا _بشاددصت

 ماج ایا ر دو و رگ شش وک دنک تدعایتم شبا «رجچابب21 نب :
 ۱ ار (نأ--وکیم وت »شا ین« ز تدق "ون مه و۶ نیدب دو رشا رحلد . رظن- رظان یو یتح هوشی ی رم رءآ
 و هناخ لبکشا دروم رد نبایا اب شاهقبلس تذا دم یتس ده رب دنس رخ نادنچ نيلا اب تاقالمژا دوو رک هاب نارماد

 كب یدرباکان وا اهن آ ردنپلیا ورور رک ؛دند وپ ررمیتانکی زا تر دشیم ارجا یشیامف یک وباک راکت رد بش ۲ .تسیث تخا وذگی بت
 . دید رک دو ورک تبتاصعو ینارگن چو ۰ 0 اب نیلبا درذرب یاماکن و دندش انشآ ینیازرروشو )ات
 تیم 8
 تستی تست

 ی

 تی

 زا و۳ مایلی و ه دنک هیهآ

 ناگ ولآ وخوج ناد رک راک
 ۱ یمااورارا زاتهآ

 را زا و یااپمک لوصحم- رلاک ین سامارینکت

 ویعخ و یضاد یلک اب یموستاک اودزا زا زوو رک وژام - ۳
 نیلباا عازن تابژا اما هیس ربع رظثش

 دس» هک تفک رتس و مناخ و لا رنژ
 هی. ,ینحر,تساد یسوج* دح تشاد مس ۳

 مدت رم مچ لای ادشیدزماب د
 1و رپ, زا دعپ ود رک تام العاب رد اد رلب نتپاک دو و رگ دمب یدنچ

 ان او, رب نیس ,یا رپ وا هکردوب روظد۱ دعب نایهرر د دی ازدک ناقناپ
 یخایاب وسانام.یاههصاف ر رماسنس ك رتخو .دی دار یشیاژ هصاق د < رک دا
 فن د رکم یک دن ز یلاهنتم ؛رتا# دد یشایا ومانام یاههصاقر ووب هتسح رب

 هک دسپف ۰ لوا رظ نامهرد روورک .دنتثادط ادحعق جداخ یاب داب و
 یلپ 2اک اد اهرپظ زا دعب بلغا یتح تد|مدش .هنمق الع تعس یک داان اب
 وادین ؛مزاجا یشادابوسانام نیناوق یلد دنادفک تف ریم یناتب داهک
 «یفک ربسه كمك +۱۰۱ دررآ یاس ناویاب دو قعزا یا «ءاک ك رتخد
 متبدز رکبدکس اداهن 1 تخانعوم ۱د رناشننا رتخد هیههک یموتاک»
 یار رکبصا رتع)هک دوباجن اهم آ یلک لرنب ماشیارب یک وااباه تحاص

 همانا

 تب از باس تب تن تیم تن تست تح

 ۱ تساءدش قخاعمه



 نصر دق لو وال وج هتخوت

 دیدژاب لاحرد (نیاراملت رتف)و (تکنولپ رتلاو) سابل حرط

 هک یسابل

 سال
 رد هکب ادنم را زا یا تو

 عا رط ) ددادیلا زسب مهس ملی هیهت
 رد هعلاطم لو هک تسا( ایل

 حرطو ناتسادغوق ونامز یابلمرف
 دشابیمملیف داگشیپ رنهیا رب نآ هییش
 عون و كند باختنا اپ هک تسوا
 دم اهتیم یک ملیف تااصاب هچ اپ

 یابل حارط (تکنولپ رثلا و)

 یجد نی رتچب (یرتش د هقطنم)ملیف

 دیدرک قفوم رمانیاب
 هچداپ نتخیمآب هک یتراپماب 5

 نیا یابسابل هیهت یارب اهگند و
 هک درک تاث دادتاشت دوخزا ملی

 توچ رهذا راتسدب هدش ماجتا را

 ذا رترب زین دوخ هفرحردو لماک

 تسا نآ ِ

 رب ( تکن ولپ ۳ 3

 یارب یلایبزسایل ح ط ین اراک

 نآ هیتاب هک دو «دولبتتا

 دنا هدرک هدامآ (رولبتتازیلا) یازب

 سورس سو سم
 ناکب رته ملبف زاءا رد

 « بوئج قطانم مدرسم یاهسابل
 حرفم یاهگنراب ۰ كزان و فیط)

 یاه سابل تن.نامزرد و هدیشوپ

 نتب رت هری یاهگنرپ و هداس
 . دلدومن

 نیا هبهث یار هک یناهسابل
 زا یکه دش هتخود ملیذا تسق

 دندوب هريت دهراوندب هیات

 یاهگند داجبا [ بیت رتنیدب

 هفرحرد < تکن ولپ > اجب و غ وئتع
 .دومن داجیا یصوصع( كس دوخ

 هث رو حرط اب « ک:ولپو

 نارک و بابک یابعابل یزیمآ
 یکنهآ مه ملیف یاههنحم رد تعق

 اههنحمتیمهاب و هد رک داجیا لاک

 دو زيآ
 یودزا یاپهابل درک هدامآ

 ( هساک-ال اتو ) طسوت «رکلا »
 تفرگ تدرصهدیزروو روپ دطایخ

 < وکلا > یدد زا اه هچ ءاپ

 طاهخ تسیود طسوت و هدش هدی رپ

 دن دم آ رو رظت ورم وار ابل تو ومب

 و رفت و یریگ هزادتا ژادمب

 یابل ره كنر شءاءذآ و لیدبت

 هکیناسک یعاسا یرادرسهایف دالیق

 دنب امت سا اهحایل رآ زا یتسیاب

 ات و هدش هتشون مادک ره یوررد

 دب درک ین اکیاب حابتحا عتوم

 سابل مرف رد هعلاطم هچرک

 یلکشم راک هنشذگ نارود

 ملیف یاهسال ح رطهک «تکت ولپو

 تف رگ تر وصواتسدب «هتن رداب رب و

 لاءش قطاسم مدرم سابل ح رطردو

 ناتسادژا یداد ریمام زالیق بونچ و

 یلاک تاعالطا « یردنید هقطنمو

 نبا یاهسابلح رط تبل واسم تشاد

 یداتسا ا و هتف رگ هدهعب ارملیا

 دمآ رب نآ ماجب |هدهعذا یصاخ

 مرگ
 ب رنهژا ابیذریواصت طیض

 میرگ هب لماک یکتسب ۰ ناگشیپ

 «دومب رک د سو هک دداد دن

 دریگیم ماجت
 هب حابتحا هک یعقاوم زا ریثپ

 شخوک وادشاب هشیب رنهههايق رییفت

 یعیبطا در وتکا می رگ نمض هک د کیم

 رب واصت طیف مقومردات دهد شیاب#

 نیرنکچو ملی یاسح راونیورب

 . ددرکب لصاح یرییغت
 نیا تخزشیپ ذا یلماک هنومن

 < یرتنیر هعطتم و ملی رد رثه

 یلو سا

 )ی تر ی ی ۳۳۲۳

 بایط روچ ونم :همجرت

 یپآ )لک » ودنآ و در خیم مشچب
 یبازیلا » بویح» ناگشیپ رتهذا
 تسا تنسیم اواو و «دولیت

 یپآ زولکد دنیا هدهاشءاب

 رب رک» تداوم هجوتم هدننیپ

 هناح راک رد هک دوشیمید رم و رز یاه

 نیل امن لوذشم «ریام نیوددگ و رتم»
 نارادتسودب یلابیذیاه ول ات و هدوب

 دنب امنیم هضرع

 تمسق سیئد < لناتلیب »

 یریامنب ودلک و رتم» هناخ زاک می رک

 یربواص كن ربآ هلیسوب ءادتبا

 نیصخش « هدومن هبهت ناگشیب رتهدا

 سصح هتف رک رظن رد مایف رد | راه ۲

 میصت ناشیا مي رک د هابق هراب رد

 د ریکیم
 هملاطمذا هک یناک تایب رجت اب

 تسدب «یرتنید هقطس» یویدانس
 - رنهشیدووم تسناوت « دروآ

 ۱۸۱۰ لاعمدرم مرفباد ناگشیپ

 . دیامن شیارآ

 لدا یاههنعسیارب «لئان»
 سناکس یارب و ول ات یرادعت ملیف

 یضاقن یرکید یاهولبات تذجیاه

 - رشههولاشید اهنآ رد هک دوین

 ۰ ددرفیم مشچب ناگشیپ
 بس ونه اهولبات یورزا سپس

 »دن دوبل می رک اد ناگشیپ

 !ا یاهبلاق و اهولبان هلهسوب

 تثبهد «لنان» ناگشیپ رثهتروص

 لوفشمشراکمه«یدا رب یرج و روتن وم«ثابث ادناج»

 دنشابیمهنحص كي زا هدش هشاد رب یرتمیلبم < ۵ و۳ ۵ مایف هسیاقم

۹ 

۱ 
۳ 



 یدادرب ملیف یاربار مگ ما وبدولحا
 4 یلهر ناگشی .

 ام دن درک هداب۳
۰ 

 ۲ یکسشالب یار اپ
 رشه هرهچ لای و 1 هد

 ۱2مب ر دن اوتب یتحار ن؟ و + رگ دابتخا زا دیگ رق هو رز

 یرته نادرگر > ملیف دز «لتان» یدادرب ملیفزالبت .دنهوبو
 هک «تگن وابد سال حا رو یدمت

 «ف و دال ی وک ین د 0
 شب

 زوءا دد تح یددیخ هاچ ی
۳ 

 دندودن , فرط رب گیر وب رم
 هک هشیپ رنه راندصدنچ میر "

 > ملیف یاه هتحص رو ی هتطم

 < ورالكنارف > راظن تا ۳و تی .تیسدب دن وه رها میت

 تف کت رو
 یاههنحص یداد رسملیف ماگیه

 یاقآ ناتساد عوقو لحمدد كنچ
 یریگ ولج يا رب شدایهر درایو
 - هنحعدد ناگشیپ رتههب رگ رییفتزا

 «زاول دن دش روبجء هفلتخم یاه
 ت اسم اجنآپ و هتشادرب اررهک
 یاهنحص یدادرب ملیف نمضدنیابل
 یراد ریمایف داب ود دن دشروبج« د ریل

 دن زاس فتوتم اد
 دیدج شید تلعب لوا هبنرم

 راجف ایا رب مودران و «نیورمیئ ولو
 یکیتروص بیسآ و ء رحقنع داوم
 همدع هناتخبشوخ هک اهدوتکاذا

 , دید رگ ددا ویدای)

 یراد ربملیف نادر راک

 اب یدادرب

 ۹ ؟ رح و رب وصت هباسا و ون
 و اینیسراب رو دوخ تاعالطااب هک
 ۲ یبلاج مابف ناد رگ راک كک

 هک ار هجنآ ام تب

 امیسهدرپ یوررد دن
 میگ «

 لبف یدادرب ملف نادرک راک
 هبهت طسوت هک « یرتشسد هق

 دیورک باضتنا < زیئول و هدن
 دشابیم و تر دو

 وز یوادزرب قفس ربع
 رس روداب می رتنپ رهقط:ء» ناتاد
 ّت و یرتسلیم +۵ پوکساینص
 وروءنودکات نآ صوصت۰ یکتد
 بجوم دون هتف رگلرارق هدافتسا

 دیدرگ نی رباسرب وا زابتما
 راک راورب ملیف «ستروس >

 لاسوم ذا شیب هک تسیاهدومآ
 هتسه و دزاد دوخ راک رو هب رجت
 ناوب شرایتخا تحت نیدود ذا
 دنبمداب «نمنشهآ یوعملق»

 ناو هبترم ود نوئک ات وا
 یمداک آ فرطزا دادرب ملیف نی رتهب

 هدب و رک باغتت |یقا رگ وتامنیس

 یربگ هزادنا لوفشم یزادربملیق نادر ۷۷ 1 ت
 دشایبم <رولبتتبا زیلا» تزوصروم 9

۰ 
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 (ریامنیودلک ورتم) هتاخراک میرک تمسق سیئر (لنات مایلید)
 -اوا) هب (تفیلک ی رمکتن و«)تدوص(كسام) ندادن اشن لوغشم

 - یرء
1/0 

 یدادرب ملیف یا رب لوا هعفد
 و «نامیلس درضح یایجنک» یگند
 و هایس یدادرب ملیف یا رب مودزاب

 «تخرسدب و ابیژو دیفص

 هقاس اب وضع « یتدوس
 میس-سا-آ رفا رک وتامنیسنمجنا

 نا دادربملبف لا یکی ,دشاببم زی

 تف رشیپ شراک رد هک ت سا یرهام
 ایتیس هنیمذ رد و هدومل نا وارف
 درادیداد هنماد تاملاطم

 - راک هک دنن اب نافتا تدهتب

 - ملیف اصخش یداد ربلیف نادرگ
 دیامت یدادرب

 > ملیف هی-چن یارب
 هلسوب « ستووس 9 ۰ < یرتنید
 ؛دش یها رمه یزاد رب ملبف تشیهكي

 یناسک «-- زا یگ.هوا نا راکیه

 یفاک هب رجت دوخ راک رد هکدلدوب
 دو طس وت یلعا یر د رب ملیف دنتشاد

 تف رک ماجتا «نمدود
 یورب ربداصت طیضوا راک

 یتس رب رص تحت ملیف ساسح راوت
 دو < ستدرس

 درف 2« یسدع ندرک نا زیم
 « لید > داکمه « پمک هنثلوک
 دوب هدش داذگاو

 رگید یکی زبت «سیلت یدا>
 دون یرادرب ملیق تشیه ءاشءا زا
 یرادهاکن و نییدود راک رد هک
 یاهکیک ی دادرب ملی هاژور لوادج
 دون ینایاش

 یداژآب «ستروس»ءرغالاب و
 تشاد ملسف یاههتسع قلخرد هک
 «نوبسب ز وپمک و و روت كل. 1

 ار «یرتنید هتطنم» یدادرب م

 «یرتنب رهفطنم» ملیف ژاتن وه

 نمحتا وضع «كننینادناچو طعسوت
 یراکمپب و اکیرما ینا رک وتاینیس
 + تفریذپ ماجنا < یدا رب یرج »۶

 زا یکی < كنيتاد ناج >
 تا هوولاه هتیاسا یاهروتت و«
 دوخ راک رد یدامتم یاهلاس یطهک
 هژورما و هدوبن تک یفاک هب رخت

 وامشب اهروتنوم نب رترب زا یکی ۳
 و و ریع

 ووجو ابن «یدار یرج»
 حفر مکبقااح وم واکو د مکس
 یاشخدد هدنپآ و هدوما یلادارف

 عاشقان )هوش یم یسیب شیب ها یارب



 یبراوبردنآ :هتشوف

 ناوتیم ار ملبف یلصا شزرا

 یساسح تغالب و تحاصف نآ رو

 دو رطءد «ح وار طق رد هک تسااو

 .. دوشیع لصاح یا هیاطخأ < ربا زج

 ناد < دداکتل و هک هباطغ نیا

 هلجاپ دزابموکسم ار« زیلپوو
 دوخ ناحیه حراب 4 یك وتو
 نیرت مفد وزج تاماک نيا .دح ریع

 هدر یود نونک ات هک تسا یناتخس

 رو رند ناب هوحن .تحاهدشادا اشیح

 «نوسدداعر فلارو و < دراره
 رثا تاملکم«قباقد و پاچنلاهه

 .دراد «امتار «دا رنک

 «دب ز» ,ک یکیکت یلصا تن

 عونو هنمز یگتفشآ ,ءلیفنیاروو

 و «نالیس > هریزج یمی یرحام
 رد اد شیبت رت هک دوب یئاع هنحح

 هكب كکع . دندوب هداد وبدوتسا

 هدافنسا نودب و هناداتسا ژاتت وع

 اب «دیدو ؛ موادم یرادرب ملیفژا

 مدادن و تبقاو تروع مات رحیت
 دنکبم ظفح ار رتبوخ رثا «ط چو

 و لماک دناوتیمن لاح نیعددیل و
 ناتساد لیصا و رمقا و رفسمت | ج.حص
 یدهک یرفیمتا .تیاد داحبا ار

 هجنب و زد هدننک ه ربخ مفد نادبالق

 دوحوب < موتدرم > و «تلادع

 رطاخب دید د هب .دوب هدردآ
 هک یئاه هحع نتخاس یعونمم

 ناوت یمن دنفایم ریگ ژاخ دد یتشک "

 نیا سی .تفرگداریا یقطنمروطج

 صوصخپ تسبن واملیق سقن «هنکل
 نانچابادیتضهثداحنیا یو هکنآ

 هک تسا هددوآ هدرب یودینداهم و

 نیازجب ددرگ یمدیدش ناجهذلوم
 - راک كينکت رگید دداوهرد هصیقت

 هجوت دوخ دد راعب «دید»یتادرگ

 یلاه هنحص نآ رد اموصخ تسا
 یاه « لخادت » تکب ک

 دوش یلعب ( ۱1:5۱:۷ ۶6)

 اد یموب كرتخد و «ربنیوو نشه

 اما . دهدیمناشن رگیدکیب تپه

 یاهلغادتاپ مدیرویاه «لعادن»

۶ 

 نیاهدرادترافت «یوارتایک ابو
 و «نیلدبوید» + «سنوتسا جدوج»

 رنشم < لخاهن > زا ابلاغ نت هس

 دن راد رظن رد | رنآ كلیص تدوص

 لیصن اي نابطا زا هک هلبام و

 میهافم رگید ربوصت رب یربوصت

 دنک حا رضتسا یناهلمس «یا هتفوت

 دوخیاه «لخادتد اب هدیرد یلو

 بیک رتو ون ورد بابتل اب رظ تب
 هک تسا لیام و دداد هنحص ره یلک
 ناجیه و تلاحنبا لخاهن کی

 هنحم ره یساسا بیک رتای ینورد
 ,دهرناشن «:ادک ومد رفنع

 - راک ریاس فالخ رب «دیرو

 بتارم رظن زا وااب هک یناادرگ

 دن زاد رارق فیدر كي رد یرنه

 دریگین داکس هنداذآ دابژ اداهلص

 یاه رک مجت و هضرهررهچ رک
 یعضوب ناکدوک صوصخب « ینانا
 یلاناون و دادتسا < كيلسمتو

 «یازچ دو رط» رد .دداد یصاخ

 هناحربب ؛ ناطبش یموب هچب كي
 لاب دابردو یکشخ ردار «زیلیو»

 یکدوک < موس درخ ورد . هنک یم

 لئاق ار مرادت راموءادتشاب ت ذدپ

 هجنب > دد زاب و ... دنکیمیق رمم

 درکل و لافطا زا یهو رک «تاادع
 تسدب اد كناپ نابهکن لتق هتعم
 یزاب نض < ننئوک كم یناچ و
 را رکت نابای-خ دد دوخ «اک دوک
 عطق ناوتومت ؛لاحرهب . دنکیم

 «كدرک > لبس دی رو هک تفگ نیقیو
 ریز دوظنع " ودژا كيماهک یاربار
 اد «كدوک > یوابآ :دربیم راکب
 عادبا یارب یاهلسو ناونس طتف
 و صاخ تاکرح و ایاوز داحیاو

 هدنیآ هرامشزا

 ۳ فا و حد ح  ح

 ملیف دو یداد ربنلیف بعد و می دب

 زا هک اب و دزاس یم دداددوخ

 دصق نیاش وح رثادد اک دوک دوج و

 ینابج و یدام طیحم هک درادار

 رج یرگبو دوجو روحم ؛یرکید
 ودیامن داجیامفف یلصا رتک | ,ک هنچ

 رشید > و < مزبل وبس >نیب

 ترایم و «ریجد هلسلن) «مزشیم

 ل اقم رد رشب ندوب رو. رکید

 و سوم لعارع و تشون رس

 ینش و دطابت را هشبمه (نآ سوسحمان

 نامتخاس امهک ینق وتساهدو دوح وم

 یداث آ) وتسنیم رتب دیاهملبف كیلبس
 دد رشب ندوب زجاعذا نآ رد هک
 تشوت رس و یج داح یاه تر دق رز 1.

 لثءیدووشء (دوشیم کشک شیوخ
 دن ز رف,نک» :«صرحو , «ردامو
 و < بافآ رد یناکمد ؛«نطو
 اد ( ودمادام) < سانشات مناغو

 هک میوش یم هچوتم می ریگب رظن رد
 و یقالخا تیلوئیس «دیر» هدبقع
 ید «دابتخ»» هفلف رگید ترابب

 تقباطم یو راک كينکتاب دحهچات
 نان اهکنیاب داقتعااب یداریذ دراد

 و تحا راتحم هکلب تست زوبجم
 درد ددادیدرف تیلرتم لمع رفرد

 دابد «نانا» لپسزا زی شراثآ
 دک ات صومخب و دیک یم هدافتسا

 و تایصوصخ رب یوزب.آ طا رفا

  رتکا راک یرمبووع ود تاناکما

 راکخآ و دوش یلیخ شرتا یاه

 ثتبسب هک یاضقاد نیاهجیتت :تسا

 وا سأخ یرکف هفطس و دیرراک

 «دبدد دوشم هکششنیا ددادوگتسب

 مانب یئدم نیسحزا یدلدج هتشون

 ۱ خب رمرد یبش
 ... دش دهاوخ عورش

 ! اور : همجر

(08) 

 _ رتتتحسم

 رد «نب رت.دن زاس > :ناشاار

 /سادامنبح ناهجدو ناگشیپ رنه
 ور و ندمآ هد رپ یوراب

 راب یا ۰.۱۹۰۳ رد < نآ رم زا

 زا هکارب) هعآ ورا و (دب رو ی رثف

 ی بارکدزا لات متن اسیدبلقن را
 ناهج هیلعرب <موسد رمو ددهک دوب
 ووب هثشک دار-ءا تادوحوم و

 رربو دد یرجام غوقو هنحصرگا
 یررم» زددوب هدش میسقن نیو «موس

 مينفتنل رب و < هنع نیا «نل را
 هک یرهش ؛ دوب هشک لقتنم یدش

 رت نشود آ ددد مس كبج یاههناش

 ووشیم هدهاشهرت سوم و

 یلامخاس ص.یاقن لاح رهب
 نیا كيکت هب؛وبرانس رد دوحوم

 فرکش «ولانج - يسيلب » رثا
 ودر ایمد را ودب دشیا هندص هدب رو

 و نتعاس فورص* ملیف لو همین
 ژومرم نزكي «ژابا» ندناد و رپ

 ضد راک دلیف» ادشل هک ) تیبخو
 میرح و یمققت  لیاق ریه یتضرو

 زد هک ینذ ۰ دوشبه (دنکیم یزاب

 تروص هم هکبدعب یاههنحص
 ل.لقت یسیلکت اد ژان كي رادان و

 یاحا هکنیاژادمب دهدیم تیهخش

 م#« م-ابف دد وصن نیدب ژاروز.ر

 دهدی«لکش ریبن یرجاع ۰ دزیدیم
 ناو درم كيدیدخ قذعرا نیاو

 ورم دریگیمدارق مایف یلصاروحم
 هنرز و بلط تصرف یتا.لآكي
 وارف دصق یق رش نابلآ )ا هک تسا
 تاک رب و تایعنهب ندش ه.دنهانب و

 هب  نذو دداد اد یم رف نا.1آ

 «اسهتو هانیه یسیلکن ارم
 ناپاح بعاص و اکنایاداد هکلب

 هداداد تلرجنا هک تسا (د

 دوم كن اهر تاروصت و تالبخت هک
 نب رخآ هزاسلقلنم تبمفاو هحصب ار
 نام روندرم هکبااجت ] رد ,ملیب هدص
 ولرم یر هان لرمرد یرجام
 الولگ فه یوروش یفرصت تسق
 دب ًابمدد اپ ذاو هتف رگ را رف
 کار ثساداد اد یصاخ هنارعاش
 .یم ی رق هتسج رب ملیف كي

 اسانس و هتشالاعالناک ناب اب تمن اوت

 . هدرگ بوبحم
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 یاس )0۱ رق زا یکی <« کس وت>

 اج رو یسا» , تس«۱وانیک وا و

 نوج قد ویشع صاضشااپ یسک رگبد
 ن م مقام اپ هوا مت زیادی ژ رب

 دوش ور ود و روم هدهکب هک

 یر هنشورت اب) ریقف مور زا

 یلاجن و دا تشن مه هود ( هنکبن اصن و دا هنکبف

 وهشول یم ساپ ر شوخ یاچ

 سیب و نیمه .. دن سیم تلل
 هبرف نیا رفاس رانبا ابا

 <«یسیف» مال ناوج تا یشتییاک
 یددوب لک فرظطزا منا و هر هک

 ردمش و دددواو تسووعاع

 یآ دوص و رس اجتآآ یلاع
 هتپ « یفوددرباد و هل نا ولهپ < +

 . تست دوه نما :نوچ یلوجارج ام

 ومیالع درم تفگ هپاب رنءداس یلیخ

 تسا یفوئر

 دب درفكي یبسف دنبوکبع
 یلو تسنایصهو وج هک. شیدنا

 نيادا پاش «هک هواپ داوتم رک

 تسا هتناوت نوکاس هک ظاحل

 + دهدماجنا شتزارد یمهم تمدخ

 نپ وت دم لادمدب اش دن! دیم هچ یسک

 واپ قلعتم «یلاذشا نوشق نتیباک
 ۱ هشاب

 رک م ذا ناتساد , میرذکب
 ةدسحتم كلام. شترا یهدنامرف
 ۱۹ لاسدد ! دانیک دارد اب رمآ

 . دوشم عورش

 و تسل اهل یبسینننیاک
 دنک م یراکسه وا اب مه «یل یل او

 هم وا تی رکید ین رکاح

 یسیف مجرتم و لیحایلا وا را

 دن راد هدیقع هی .تسا یکی وت رد

 یلد ...تسین یدب ناوچ ین یکاس
 -یمل مهیب وخ اچ هک دنف رتس هه
 ۱ دشاب دنارت

 ۰ یسوص كنبتم نیت رد
 مسبدقت یبسب هب یداپژ یایاده
 ٩623 ون ال» .ایاس نیی درک

 هدیدمه ینپاذ یود ابیرتخد هثپ
 ِ 5 دشم

 رباستداحسح هک دوب دامه

 نکپل ؛ تخیگنارب اره رف یاب

 یبسیفادشلح یناحآب جن رخ هللم
 یا رگمد -عاوق هک تساوم ككرتخ را

 میصت اهنآ . دلوناپ نیریاباد
 :یرادم هپاراههاخ هوپف دنتشاد

 لیدر تبیرف و مین هاگیاچ

 . دنزاس

 تشاد , هدیفه یببیف یفرطزا
 یلحموینسد میانصزامدرم یتسیآ
 .دن اد لاپقتساو قپ رشت

 وم4 ۲+4 ۲+4 ۰44
 زره مرا هو ۱ هعسوف و یزد واشک صوصغ رد) مثه

 ی
 مدشل ی ۳
 و لامشوغ نوءد ۱ هاغءوبق , ورک ب 8 ۰ *۱اخ« هو ۲ رب شا ۱۱۸۰۵۶ < روم سو" "۱

 ۳ و مدخ داهد هن راهد ید دروپل

 هببا طع ون ۱ ۹ «د زتبلوپ > ءزیاج لاسد» تسا هتف رگ نام

 ره دعآ دوج رپ نپربذد یدک ماف ثكب «رکسع# كح» یمان :هننک
 دیو رگ هجاوم نسحت و لابقسااب اچ هبه

 اریلبف نیا نمسکنیهثداگ راس مناح « ره وگ رچکبیپ ٌهلجم دقتثم
 روهگاد«ثپ رم وآ لپسو دو هلجم یراضتفا لادم و هتساد رااع رثاكپ

 ميدقذآب تساهداد یلول نسح هد ۰ لرفذوچ یکدر دان آ رخاردا نیا

 تسا هدرنک نفلا ریظت ین ارودوفو وهنارب یاوساعردوف رپ و هدوین
 یدک رثا» ؛تشوا نآ صوصخ روزی نوچ رت هلا ره ك روپ وب هان زور

 < تسا ههعآدوچ وب ابلیس خ راتر» لاحان هک تسپاهق اسیب

 یعقاو نادرگ راک

 .دیرک ربا د«ناملئاد» ماف ینادرگ راک یار «زکسبا كجو

 فورم« نادرک زاک هد «نامینوتد آر و «نامتریلدواب ] «نامو

 و هدمآ امتیسب رتاثتزا هک تسا ینادرک راک (دوش هابتشا یکی رمآ

 شخو ؟ و یسسذا شیپ شیاهملیف نانکیزاب سامدون رپ توحنسهپ

 . ددرگیب منا و هعوت دروم هدا دوخ

 مهاوخ هیرگادرفد و «خرساکل ام » یدیدج رثاود یک زاتب

 یلاینامان آ باذج و اریکیذاب «یلدا ملیدد میدبد نا رهتدداد «درک

 دون ربیدج رثاددودوب هداددارق شیرغ عاسشلاتعتاد ناد رک ,۷ مان

 راک تردف هک دب اب رظنب دوطنپا اما .. «دداویعنازوسو تمکش ینام

 هک اب . هدر ایم تسدپ یصاخ تبقوم مک مک دداد «نا.» ینادرک

 ابدونکا سناعدوف رپ «هربخ نادرگ راک كب ,گدومزآ راک چت رد اهن

 ثسرگا هناغهویفد هیهنذا لبتان هلذعس , هنفتبم رظن بلج یسپ رتکا

 ناهاوحا وب یلاناوت نانکیزاب وناگشیپ رنه فرمسهک درسنبا مان «نوم

 مسا هک دندوب یناگدنود امنیس مک یلیخ + هشامیفاپ هباسد» تسامنیم

 .دننشاد یلانشآ شرک زرطاپ و دننخ انشیم !ررا

 ثردف «نامویابملپن دیه لثءمه «نوتسرگ اه اغهروفو ملبت

 نبایطدد اهننم . دکبمتپا یبوخپ اه)ان وصرپ دیدن ادورپ دد اریو

 دداد نادرگ , یلاناول دناوتپم قیندو حنس هتکن یجاهامنكي ؛ملیق

 وبک رکبخام « دروف + ددنارپ یابناددرف رپ نی لدامت داجباو ظفح

 . دنک كرد مابق ها زجارپاسد هكب رناپناچ ناتسادو

 ناملپ اد» :تشرن قرن ملی ی اد رگ ءاک را رد نی دقشم یکی

 <. هرشبم هدرپمان امنیملاع یعقاد ناد رگ رک ككپ ناونب نیاذادعب

 ۱۰ را ره د

 هب لد «نوتسرکا «اغهوبند ۲9۹: یاو

 یکاس اپ ,ا اب یلپ

 ناخه وهق سن

 درک راک را
 یارب» دبوکبم شدرخ

 ان یلکشع رنکاراک نینچ یاها
 د مدرک نپ رعف متساا ون هک اجن۲

 + متف رگ مه بوع چیت اقافنا
 تسیل اهل دنیا یکی ین کا
 ماهدرک اما ددولاه دد هک



 شخپ ربدم «لنانماپلپد» ۰ «هدنارب» ةرهچ نداد رب

 و رشم ی ابمک ناگدی
 منه میرگ و یشبارآ
 ناو« تشاعات و گیم عو

 ینبا) «یفیک اسو رتک اراک ار انو . د)اسهیبش
 یتسه یبیجعدونکا هک اتفبفع> تفگ دار

 < دنهد ربیشن دننا وتبم دنهاوخ
 دش فالتخا ...و برود

 تسودود «ددوف نلگ>د < هدناربد ۰ ملیفدد تک رذذا لیفات
 داف رو ییص اچ ی , دن دشیم تبوسصمع دو ولاهرا یرادرب ملیف ماگسهیل

 قبرس هب اد یدادربلن زود دنچ هد دوجوپ ود آ نی ینالتحا

 ۰ ثخاددا
 یدرابنآمان رسرپ فالتخا نیاتله هک دن دوب دقتمم یاهدم

 لدیملیف رد دوشبن رضاح تقوچیهودنا رب اریذ .تساملیف یاهدراعالپ

 یافپا اب هنشاد یکشی رتهد انحود هکبا هقباساب مه درون و ۳۹۹
 تحاران تخسودنارب لثم یر هزانو ناوچ ٌةشب رثهزا مبآمتدلر

 ۱ تساهدوب بلسو

 یک وبشامو رطاخ امن ] فالتخا هک دن دز,مسدح نبثچ یخ رباسا
 هکیلاحرر وو .هش هنشالع ویشام < ددروت تسا یتباژ یابب) هداتس

 - یم یکیوت تاهد فارطاب تحایحو شدرگب درخاب ادا ودنارپ
 ۱ تسا هدر

 نول دام هک تشک جوم هداتفااپ شیب و گچوکت اناپرچ نه
 اد یرادربلب راک و هنکن تبحص رکپهکیاپ هم كي ماهکچبه نلکو
 تفگ یراگن ریخب ودنارب هم زور دنچ ....دن اس لتخم یندم

 هکنبایارب مواهنب یممووسخ سود نب رتهباد ددوف نلک نم»
 و لیم لاک اب تف رک ههاوخ هدیعب نسیاچب ادلدا شق تفکپم نلک رک؛میرگب مناوتم تل رجب ۱ تسارت بپ رفو بچه مولا شقالغا
 بیجع یک و دیدهش بالتخا هل دچ نییهاپو 6: منف رپ ذپبم تبفد
 ه ده فرطرب زی «نومتسرک | + اغءوپند ملبف

 1 انشا یایز

 و ودنارب تكرزپ ةروچددزا هچ «نومتوگا هناخ,ریفو»
 . دنکیم افیا اد سوم لد لصالایتپاذ ةهاتس رک رکیخام» ۰ ددوف

 یلجنآ ریداهبدوویل اهاروکیشام
 اهیتپاژدوخ ودن ۱. هاهن مسا «نیا)
 باسح < وب راک ان رک و پيت مهار وا

 نی ریش ءاپسب یا. رهچ دا.دن رر ًابع
 دوغ ءاگن كپاب و دراد نیکو
 یکی. (دنکیم هناوپدارنانا رج
 یماکسا» تلبادد شیپ بت

 ود ادتباد درشن ناوچب مشچ رگ رق

 ِ) وکشاسفدرب رثاود «منپج لا وردوو «نرع*ا»
 شرهرخ هک فوم نزکب شفق «نو-دا رو ملب ود .هن وشپم بوسحم
 ا هنوتسم تب. وزدوددو ههدم مچ رت لک لتافكي

 لا ویتسف هدرک دا
 لس یحااخ

 و داسانش دیاب هک هوطنآ یدهولاع

 یتیج ۶
 حا مایف تیقفوم .دوس نیا یمجد نیرتمپ !داندو
 مطع نی رنپم نآ وص هک یراکس) «رباج هزبن وو نفک یاه
 ژاب !دوکیخام «تفرگ

 ومشج ینپازاتنا یاب )تب نو۰تسو * 12۰ وهق مایاپ هحت رد
 .تخاحروصسمو نوا هوخ رعد رای )۱: ناباپجو نایجحرد

 ؛ نرهلاکی ئول یاجب دروف لپ
 رثه" «نریلاک یلرلد 4 رگبار «یدروب انلکو شن

 هتچژزوته یلو .تخاس لوحمربام نیوهلک و رثم یاهسلبف رب ذپ ان یلاهچ ۱ ۳ اب ,
 و۱ هحیص زدهغ



 ۱۳۳ ی تی
 را وگ رچ 4>م زا ف ۱

 هه و و و و و وه

 [ تا رد راک اب یهات وک هبحاصم

 اب یادو ۰
 ادرار قه داب ۲ كر طاذ تساا ام۵7 یدنه رذد

 . و

 صبر نایمفار هیهو,دادن .. كنجذالبق نامزب هگدرادناکماای ..  , تیط س ۳ . :هبمیهیهبآ
 و یک دارا ی ۱ ی و هتش؟ رب و ۳ ِ 2 مک نریارساتب از ۳ یناس» هلمج زا ( ترف ی. و
 2 ۱ ک توغ یدنک هدیسیوت :مزو 3 یا تیقو» اب اد اهرگنیا ۰ ( لداپمامایو )نوج یلاگ راتس 1 هرابدد اي و ددن .یهرح رب 4 تل

 یندها رخ یل اد ددهد ۱ ل )د( ی وا ِ ) ( تدا وتسا یمبج) یابلنف شدرگاو) ها هل 8 سس 2 ۳ ۰ رس وح 0 و راس یم و زاک )و (یولات ربع )۰( ترا وتس ۰ ن وک هنازک شرته ود دنانن رک ۳ ۳
 ران تاناکما هب لی-بث اد( ۱ یرشه) و4 راک ا هک م او ها هثیپ رده کا رب ؟ددوآ دوجوب ( ددابمول - مناراکمه و افذر درب بیس

 ری تیاعرلقادح « دیامل یاههعلوقبو

 تساراد یصاخ شزرا

 هراب دد وا زاهک تاق وا یضب

 4 یهامدنچ زادمب " ۰ دوشبم لارنس ءابف رد یخقن یافیا
 اد مااک نءهک مدشهج وت۰ تحا رتسا | ب م زا ههک مدشهحوح ۲ 53 و> رد رد الب ِب دت/ كن رد ال
 تا مزادیم تسودءد رکی» رگ هجن | زا شیب 7۳ هه مزادتسود

 ۳ راکب زا هک دشبیسنم طررفم هفالء و | شر و قسم ما و تیحص 2 ِ ۱ جِ ی زاب زاو هشاب ماوتتس
 نانبا دوجد اب ( تن ر-۶) ۳ 2) ی ی نم یو -مزادلا یشوش لر دن

 ریش میایءایف زدن و ان و؟ ی 5 نیس تا و متسهیزاب هطتفع موآ هک دنکن
 تا تقداوءرما نيااب زین ناکدانک هیهت . .دناوتبمن زک رهساداب ز( كلایت وسا ی ۳

 ۳ ِ اتیاهمل.# ددی رای ها رم و هد هدنان هک ررطت مگ هنش و كب  1 واناراد دارا رد ۰۳ ناشی الف دد هاب یاری ک 3 7 بت وسأا)  تعاپاد یژاب یلاغیاچ .هاودیم
 دن دوم رعد یمایف رطاخپ هک تسین یصخشال وا و هر 5 هضون تی ((  تنارکز < ميان رب هدوب یاه

 ۳ یلد تسا یخوذ و وک هلذ,ب سحش دوش تب رد
 ؛ مدرک لاوئ-او رخ

 ن دهد رک ادیب یصش« رک ۸ هژ و رما ما
 حیحص هارد رتسباب روتک [د تک

 هد ساب 4م رد تروص راهرو ۲ یاه رک تفوو هدش لکشم ,هک شسراک
 یخ حیا فر ف ناردعتیاهیئاسهاد ودراد , ماک ۱ ۲ ۱ ۱
 ۳ 0 5 ۱ دراذن ار تر هجا ماق

 هارشراک ددریااد ادهوو-لقادح هتل ] هن درد لود داج دا ی 34 ف
 ۳ ۳و ۳ نا بد زا ؟ دن ز مار ندشضوع

 ۲۰ هحفصرد هیقب . ددادن اب یب رم جراصتب شرک یکدوک بنام 7
 4 .ا تداه رج یضب ناس# طظاحا

 دو( ندواابنوس) اب یدا تب

 ۱ دو ( ءکادرید)

 ۱ فا .لبهچ

 نونکا (2ا کز دن امن هتفگ 8

 (نمک ربدب رگغ,۱) ابیدا لرذمزیف

 داریم (ناب رپمیاقآ ) مایرد

 رگیدکب ممدق )ا(تف ارگ ) دنم

 تصسود رگیدکی اب و مسانگیماد

 . متسه یمییص

 یارب مفارک میت لبا )وار دنچ

 ابا دیتعاسات مو رب شا زام واندبد

 . .مينا دذگب رگیدکی

 ند ی ورشوخ اب لوس«قط

 و تفرگ اد متسد تذک دمآ شوش

 ثكبند»:[ یارب سی « داد یراشف

 ۶ تضاد رجب !رمیل دیماشآ ناول

 )ورما تا رتمم مدرک رکف

 یت الا رث- ما هدمآ وا ندیدب هک

 نکع*هنچ ره میامنبش اک .راب رود زیف

 . دباین شخرخ دایژ دو
 و نددوآ زا سپ تهج رهب

 یا هفبق ردتچ بو رش» سالیگ فرم
 ۰ اتیدرک تبحص رد نآ و ددنیاژا

 : مدبس رپ دا زاهد زاپ دهب لدهرخالاپ

 ۳ اپوت ملاادب متساوخمیتمارب
 (ناب رهمیاقآ )ملیف رد قافتاب ( نمگ رب دیرگنیا ) و ( تنارگ یراک ) زامینییای) دادعت رد یزابدوجو
 دنشابیم یلصا یاهل ر راد هدهع . در اب .تشوخ رتشپ یکبسهچ

۲۰ 



 لابور بس رکرامس هد
 و ملاع هنباز زا رگید هژررب راکه اشكي

 تححح ینسیدتل و >>

 مازب هدش هتدانشدو یبلاحینام بت مایف نیرتجیبمد نیرتارج اهر هک ح
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 ردش ریظنن ونک هک تسا ین" 7

 تس)هدیابن هد رب یورب نا



 هک هبتسه یسک اهن اش ربرع هدناوغ

 (وف هد ادون وثل) سکعپاچ یاضاقت امزا

 نیادوج واب دیاهدون ادیلایلاتیا ءرانس

 دینامن ترایز هاچ یورادرتسکع هدنیآ رد هباق

 نم زیره هدناوخ - + (رادابآ) یاقآ

 ۲ ددرب دنهاوغن شیپ یراک «ابنآو 2

 -۲ دادمیهاوغخ هعادا دوخ ها رب نانجمه یزب رمختاض ریلع

 میدوشن پاچ هلجم هلجیور لبق یمنچ اد «رجنی رگ تراوتساو سکه

 ۰ دوب یسیلگ !قاعا نآ یک كبو دوب یبک هس «متام» ملپ-۴

 وشبلب دوشک اداجنبا دیاهدینشن رگمس۱ (ناداب!) یاقآ

 هتشادن یرگبد داظتنا ی

 (یب رع سم و ربذ) اهن" لغا-۲ ! هبشاپ هداز یقیلع.س

 دداهن یمن امدنشاب هتشاد یفالخا قفاوت رگیهکیاب هکیت روص و۳ دن زا

 دوس ۲ ۱ تسیلام هجوتم یریصقت (ناداآ)یاق[

 لبیک كدالک مسا لدا (ءاک ریذبآ ) ملیف 8 ۰

 دش دهاوسخ هتاوت رتسکنا ترب سپسو اک ره و ررب

 هدرک هداپ رتسکنل)ا رتشب نها رییدنچ لبیگدشابن و هشاب هچ ره اریذ

 دوب هدشهدد و آ رب هنهدک هراشررو امشهتساوخ _- ۳ «:>تسا 5

 هناخهوهق > ملیف ودنارب نول دامذا-۷ یاقآ

 مادالد تکرش طسوت « نوم تسوگا نایناتروت ترلآ ۲
 نآ هدنهد شبامل یابنیحو ه هشیدادب رخ

 هک دیشاب

 ,دت اهداپا مات

 ( یوج لاپ ) مابف یدوزب كاوت میک ۲-۱ تساهدش باغتنا زونه

 روودن ارب نول ,امژا - ۲ .دشدهاوخهداد شیاش سک ریابنیس طسوت

 .دومن میهاوخ پاچ یرتهیدج یاهیکع هدنیآ

 دن وگپم مدادن درومنیا رد قبفدع الطا-۱ ۱

 ملیف ذا یکی شی امن ماگشهس ۲ !تساهزبش هد

 میهاوخ.پاچ دلجیور ادشسکع شیاه

 .ب

 رییاسا ربآ 1

 دبشاب رظننم دوی

 ۱ ميهديمخساپ اماوت !دابش هماندنچ یاقآ 1
 نا ربا ددشپ امن یارب < را رب اد رتسه»-۱ 81. هل ف

 هت ) دوطب دباش یلو هدشن یرادبرخ ی ۳ 9۵
 یرنه ظاحلذا «لاپدنی» یتداجت ظحلزا - ۱ دیای ناریاب (دیرغ
 ظاحل زا دراویه ناذوس و رندراکاوا - ۳ < تیدباات اجشپا ذاو
 هدیقمی < رتدداگ اها > ملپفنی رتهب و دن رادرا رق فیدرتب دد ترپه

 ۱ دوب (یلا درب ءار داهچ و ملیف سلف

 تسپل مولم<لوف» ملیفشیان غيرات-۱ یاقآ
 دوصقء ۲ دوش هدادشپ امن لاسما دباش ۱ 1

 |ری)مدیمهف «نیلوغ هسوب» ملبفژا !دایش نام ۱
 ملیف الف تكپیدوکیرگ ذا ب۳ ددادن اونهنیاپ یلیف )هدنلوم

 شیاس لاتسیرک و ژورنلوم یاه امنیس دد « شوپیرتک اخ درمو
 هتشون < سکینلی طسوت كريسرو تپانچ ملیفناتماد .و دوشیمهداد

 رو ار تاکسا فلدناد لباق.لد-» ( ناهفصا ] نایاق]
 یم افب ۰ ۳ زین ایا «وهلارپ نیلسوچو روب رم

 ۲ رز ریون ملیف نی رتچب ناجیلد ٩ نایساک وق

 لسا دنبج» ۱۹۷ لاساا و را وءنبلپ رم
 رلا ءدش اشیسملاع هداو ۱۹۱ زا نایسو رطب

 اف یسااسرا سکه پاچ زا اچ رد

 ۱۷ تسیچ«هحیبفدوص > هدام دادیبن رکم !مپ دوذعم

 ررچ ومنآ رهت د» یملیف العف لن ان رف زا یاقآ

 « سیب داب البطمن و ملف ء هی آ دو یل وتسین نایهر داهرف
 شان شرم رود نلوم یامنبس اروا

 قالطدا لکب امذا دواین تباربلاایآ و دیاهدیسرب-۲ .تشاذگههاوخ

 دوبا شب یا هعیاش-۳ ۱!مدادن یباوچ :؟هناب تف رک دهاوخ

 (زاوها) یاقآ
 هلب ه» یلجن آ ریپ یلعف رهوش-۲ ۱ دننشا و ۰

 ۲ لر کس ۵
 مند زمبچ» یا رم مه شل د وهابی «نوسد ی ی اه

 لگنج » ملبف دد زی سیشارفنآ ۰..دروف نلک زا ریف - ۳ ؛دزوسین

 دداد تک رش «ءایسهنغت

 رروبا اهدد اکپ رعآ یاهوبدوتحا مامث-۱

 هده یرادب رخ هبیک ود روبرم ملفذا-۱ یاقآ
  ووب هدش تحادرپ یبک و»د لوب هتیاو

 هچ < مادآ درم » مایف یاشامت یارب-) هک + اربآیدهم
 اد رک دنها وخ زا رکت تصرف رس هللاءاشنا دب واویا هلجع

 ابراما۲ < یلارحص هلال > ملیف «داتس ( ناپفصا ) یاقآ

 ناک ربق ودیاهملیفیوژا وو رادم ان ودهرف ۰

 رد یلالط نیهاش هفوشسم - نارذگ شوخ نایسورهسنارا

 شنا رادنسودو امشرطاخب اد شکعهدنیآ ردو هدشهداد شیان نارهت

 دومل میهاوغ پاچ دلجیور

 لو مینکر شتنمیمیوقت میرادمیمصت - ۱ یاوآ
 - نیچ سکههدنبآ رد- ۲ !میهدیمن لوق او و

 دومن ميهاوخ پاچ دلج یور اردلییدام یرظان

 ههابیم ستسیندآ هتیانوی ابت وماراپ یناپک ندولایئوس یردآ-۴
 + تسادخاب شنداد باوجیلو

 ۳ ماجن | ههنبآ رد ادابهیاضافت-۱ یاقآ

 برگ يلو مدادن رطاخب تسرد -۲ داد دوام

 ا) دهاب «تاکسا یراغاذ» ایشدومق» سرط راشفانیزرف

 می رک ذنء ایشفطل

 زی زعناک دنناوخ
 مبذک رشتنم امشهاوخادپ ادهلجم میئاوتپ هکشيا یاب

 لددج ءرامش ره ردسب نیا لا روظنشپ دب .مپ دادامش هب رظن جابتحا

 مهنشهاوخ ایش لا و دون میهاوخ پاچ ابنرم ادلبذشسرپ
 کود .دپدادلاسرا نامپارب و هدود لپمکت ادّیآ هداشرهرد

 دوش دبفدپ اپ امنح (ناگ دشن او هب رظنب طوب رم) نا ونهتک اپ
 ۷ تسامه دنپ دروم هراشنیا تالانمززا كپما دک سا
 1 دیلا دما | ز ار ی الاقم چس۴

 !دوههد ورا یلعا با اطم رب ینالاقمهچ دیابام .۴ ..
 !دوشهداد .دنم رله ما دکب صاصتخا .دلجیورس۴
 ۰ . ۰ هه کع ه

 ميتسهامش تای رظن رظنتنم ام

 دو ۳ ۳ ای



 یگند شکع لو ملبف شپ ابن ماگسه-+ یاف7
 هدیهاوخ تراپ ز هلج دلج یو د ۱دنپد پچ ّ 2

 راد لاس ۳4 ودنارپ نولدام -و دون" 20 ب وی]
 رپ لاسما هبع ا۶ «)وردادشهرد ایدرودو مو تا 9 1

 عساروچوم رشادرد دوب رع یاهء داش کیاق] شراب هنر هارو

 و رتووب دوشبم لابد۰ اهن آ یاهپ و ۶
 ءماوعن و هدشنهلب ود یحدافناب رب تبل دژ یشخبادخ

 نآ لوا شیپ رعد هد#ن نا رپا دداو زوردداتههرر این هدوو و ط

 دشاببم «دانلگبام» ربن ملیف هدننک هیهتو دزادماب بوک
 تچومودید رگ لاو اش مال و مءظ ود یاقآ

  دع هلجم نانک راک همه یلاحشوخ

 دنکدن امشفیمشلد هکنیا
 رووسن میهاوخ پاچهلج یورادنب دربپچ سکع:دنبآرو

 وگنیماک ترباد <« هنهرپ اب دصاق» ملیف دد- یافآ
 ملب نیلوا-۲ دنششاد تک رش دومیرثو 8

 تشادمان «ثرواراب دا حتن> رب وک یداگ یرکذ رصان
 یاه هراش + تسا هتفرگن داکسا هزیاج نونک ات اتسدوپ اناسور.«
 دشاب یلاب د۸ ۰ اهنآ یاهپ و دوجوم رثفدرو لو

 زا ربا یعطاف رظن دوشیش ددومنیادد -۱ یاقآ
 دشن ] ویویاهدع و دوباک جادیخ رب تشاد

 و حاد ملیف نب رشهب «دا 3[ - ۲ دن هنسییما رد 5
 لوا یسک هچاکب رعآ درمناگشیپ رنهنایمددو دی|هدیسرب-۳دوب سگ

 یا رب

 مود داب یارب

 نات وبحم هثیب رثه سکع اهشیاضاقت ان -۱ یاقآ
 مر ووسن پاچ هحفص نیمه دا ز «یان رس كاز» يدابانک

 مابف یدوز ودا رب نولرام ژا - ۲ 7
 ین ابن امان ۲ -۳داددنها وخ شب امت نا روت رد اد «نومتسوگ | هلاغءهرب

 ,تف رک راکسا هریاچ لک لاح» ملبنرد تا رظر

 یسک درک هاوخ هب رک ادرف ملیئدد ۱ یاقآ
 طقفروب زم هلیچ مالعا و هدرپپ یداکسا
 موضوشپا - تسا هتشاد ینانیلبت هبنچ

 اجنیادم ناویم اد لبیک ترالک و یدیلاهیدوجالتم هدوبمه

 - یا ارور راب تپ وب رب اش رگم ناناقآ 1 ۳ ۱ تشاد-ن ندبس رپ رگید نیا -۱
 یلیض یاهمشچ یاداد ناشیا مهدباش !هشاب هتشاد هب عوضوم نیآ -۲ !میسونب هلچم نیادد تسه بوم نیهم» لاح حرش - (؛هیسانش . 9

 لباقمردو من وئیم و رکشنم اش فعل زا
 مرا ردیما ومنکیم میظعت یسانخح هموشیا ی

 واک مین اوتب دیراوراظتن۱ هک روطن اه ۰
 رودزور دانشهمایق شیابت هاگتسد هدوم

 یلو تساهوومش اهنآ بصن یا رب .رماهقاژودنل
 مالس ...دوش هتشاذدسک شامل شش رمسپ ملیف نیا هد:

 .رد اما

3 

 هیاسهیاهدوشآ رد هعررم ابلب» -۱ یاقآ
 ناو انلسم-۲ تسا هه هدا غیا ۱

 اچ تسا او شیا هناقرویاش
 تک رشیدیدع یاهءدبف رد هدایآ دد < نب ی ۷

 ,دش هتشک یلاوه هنداح كب رد مود یللملا نب كنچر» -۳دومن دهاوخ

 (هیاضر) یاقآ

 سل
 یدادک رخ .تساب رقن (ید هیت دذآ) 4 ك

 لاسرا یسانم باطع هیت روصدد یل رد زاد هدومب هیاشررد ادهلچم

 دومن میهاوع پاچ ناتمانب هک هیشاب شطم دبراو

 (نادابآ) یاقآ

 ینابعش دمدحم

 الىف هاف-اتمیاو مین وئیم اش فطل زا

 ,یافآ ر تسا هدش هدیچ رب ووب ز._ هحفص

 زا «هعررم لو مایف شاودد -۱

 ووطقم هکلب .تسین یا هف رح ناگشیپ رنه

 مومن تک ر ش یهات وک هدحص درو وم زم ملیف :
 هنوتسا هشيب رته هنروب زم هشیپ رثهرسمه -۳ هوا زب واعم نیهم -۲دوب
 ربعآ>و لرتسووما ءدادا شلفش هک ت سا یلوصم نزکب هکلب دنمرنه
 ؛ دشاب یم «هناغ



 تیاههت من را هم

 ۱ با

 هه

 ینایک زا در لوح لاکذززم داکساش

 هک رم ۱۵۵۷ لاشهگنن ته نت هات وب

 ۱۹ رط) 9)نیارد

 ر/ایدول ناف
 ته

 1 هلامدوبن دن ید : یابرز 3 نکفت هد

 هل و

ِ 

۱001 

 "هفولاه یمیدق هدررته

 ۳ . لاسدرخ دنمرنه و

  کیر مو ]اول ۵

 ۳ لاک گه نگو



 انایدامس 0 3

 یروک و تیاهلب

 :كا رتشاب

  7 ۹۹ ک -ب

 راکسا هزیاجودهدن رب

 یر ۳ وتیاهلپ



» 

 تیم

 هناشآمع كل ومرام نیا -

 ؛ اهكل ومرام ریاس رب
 شعب دن دش ح راخ ناطا زا و

ِ ۴ ۹ 
 اضردنادیاهم-ق یادص تا

 یدز را <نت ناو» , دشوحم

 نیابد د) یتج شتخت

 ارواو دیبسچاد نودیگ یوژاب
 

 و درب نکلاب یور ناتک ناشک

 تشیارردو تشک رب ناطاء نت

 دزاو

 و دب رب

 وت زا و ت, شرم
 .دش باوختخر

 هراءآ اذغ ,یروخاذغ ناطارد

 درک نددوخب عورتكء . د

 هزمهزء هب هنا رکمتمسیندیل و
 كن .. تخادرب یدنارب ندرک

 یروخش یزیچ تسارتپب

 : تفگ سینو
 تباربلاعب اتایآ ! كم

 تدرخ یهاوخب هک هدانفانافتا

 صالخ یسک ای یزیچرش زاا»
 و

 سک هبهیگ دن زرد! هلب -

 شیپ یقافنا نینچ تصا ن
 : تفگ سیند . دی

 یب وخراک رومأمارمتک رش-
 لباقرادقم مناوتیم نمدهدر

 . شورفب زیچیبج ك

 کت درک مطقادتف مه

 ایندب وت . یناوتیمناما
 یوب اب تماشم هک یا هدیآ

 هیهت کا رب ودب ایبشزاو ثابتس

 دد هرخالاب و یزیرب نرع نآ

 *رص هق هک لک

 7 نو یدو-وم

 هثیاب و دومن مهاوخ

 و بت زا مد رهو دزمها وخ هلک و

 دون مها وخ سا رهو ف رخ رد رم

 ددو مهاوخلخو كخ بت رمو

 ست واوطتیا م »..

 ین زهرب هک تسنيا دنن امتسرد

 هب مرک پآ یرطب كياب بخرم

 ۱ و ورب رتسپ
 ؛ رپ ناهداب «كم»

 2 ته تکی
 دیاب ارهتکننیا ؛ ابابهن -

 ضراهرک رد هکنامزات ینادب

 دراد دوج و یراوخ ربش لفط

 - ریش یکسال كناتسب زاهک

 دیابو تسانیمهوت زاک ؛دروذیم

 یکبتسال یاههدوآ رف هیچ هب
 اه رج نیا ذا .یشاپ لوتعم
 لساک هزادناب وت ؛ هتدذگ

 ارچ ؟ یاهد رک با رخارتاصعا

 حب رفتیمک ان یو ریبن نوگیاس هب

 ماج هکیلاح رد < سئد» *ب

 :تفگ درکبم كيدرن بل هب یرگید
 یلک شب اهراک هک یمقومات -

 مناوتیمهن وگچ ,ینببیمهک سا

 عوضوم <كم» موربنوگیاسهب
 و ارشیادصنت ود رک شضوعا رتیحص

 : تک هنایذوم و دروآ نییاپ

 لبیک ك رالک

 وا راهنیچ
 رتسآ یرم

 تناطد

 ریامنیودلگ ورتم یناپک لوصحم

 )تیام درک

 1۳ ۴2۸ اله
۲( 

 رام ها ملن اهح : مممرت

 وراب نی!

 هه ناددنچ ؛ هدهدآ نوکیا

 1 بت 3» تثب هب ها رکفتم «

 ۱دشیاههومو دادهکن 9 میل داص

 رب یهیفخ مت درک كيد زن مهب

 تفگ ودروآ بل

 باثج ! ۱ فرپ

 ؟ دل ردت۶وكي ؛ «كم»

 ۰. ول *لث هو و ی رتخد؛ك > زاد

 تداذک مامتات ارشمالک
 .تسشن تک اس؟هتف رک یا ایقاب و

 دایی زا هک یک لثمتسرد

 ۰. درب یمجن وی هر طاخندروآ

 دش درار <«یوه» تقدنیا

 سید . درک مبج اراذغ زیمو

 ؛ دوب شراکب ط ی

 هعلاطب ع و رشو دونگ شلباقم

 0 تک هناسوبعو درک نآ

 تمررمو ریعت هبدیابادرف 7
 . میژاد رب هب یاهداج

 < تک كم د
 ندمآ ات ادراک نیا دیاب -

 . یزاد اب ق ومتب <«سیلیر»

 یتشک اب رگید زوردنچ اترا
 . دمآ -هاوخ اج نياب قید

 ؟ تسبث روطنیا

 و هتفرگ یئادص اب سید
 : تفگ نخ

 تسا تک رش روتسدنیا -

 منا وخ یمن نآ یا رب یا هحتاف نمی و

 دوشیمن اهروتسد روجنیایور

 یافآ

 هتبل»

 نسداک سند

 نی ناد

 سیلی داراب راب

 اما

 دو راک هچ درث باس

 نیش ودتدرک راک یردقهکسیا

 (ناتتناب را ری 6 یاهق هیچ قطب ۰ راعق فن دد

 ۱ دنک ی م راب هو رابیا وهناشاد

 |! گنلب شرف ندرب درد
 دل شراج زا م م دیس ز شوگب

 ز رطب ثكرزب یاهمدق اب ردش

 یرظن فا راعاب و تفد ه رج

 رر «نودیگ > ناپگ ان وتخادنا
 : تفگ و دیدیکلابیور

 نکلاب یور كد رم! سیئد ۳"

 , هداتفا

 راذگب .تسابوخ شیاج
 . دشاب اجنامه

 ,ربغببش . بوخرایسب
 ۱.كم ریخب بش -

 سند ؛؟ < كم >» نتفد زاسپ

 ودرک رضاح ارشرب رجت نیشام
 ؛ تشاذگ نآ یالذغاک هحفص كي

 یادم هک دوب رب رحت لونشء
 بلجاد شپجوت !یفیفخوهتسهآ
 دن

 دوب «نیاناو» زاادصنیا

 و هدشقاطا دراو هنارهام هک

 یصاخ هفالع ابو هتسشن زیمیور

 هربخ سیند نخود ادرم هفابق «ب
 . دوب ههش

 ادناتتلو بش رهاشایآب
 1 دبنارذک یم رواعبا

 نامه ودادن یارج سید

 : تخادرپ شاهثق هملاطب دوط ر

 نددوخ يارب یزب

 (داد يگسرک ۷ 1 تب

 ۰ ۱ ( ریمیم
 دنلبادشرس اب اجمیب سین د

 3 تفک ودرک

 :تساتش نآ هناخزپشآ -
, 9 
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 نذ هجوم ۷
 یعو هک ۱هفراهنبا ماه

 دب زاد دوشب لصاحمیگآهنزرو
 هام كي هک ماهدش د و دهم یتخب

 هک میدارفا ن نایم مبنآ ؛ منا ۱

 تسمه ودن روخیء ۶

 هس زین ناشیاه یا 1

 یتتوو دنیایم مرتسغارسبش ۱

 منک ادب یفثمههک مدرک یمهک "

 ؛ ملک تبحص شاهاب هبلکدنچو ۱

 ورو دشک یمسان رخ دوطنبا

 .. دنکی م شرت
 ار هناخزبذآ ۹ ۱

 یکادوخ ندرک ادیپ ت
 شمشچناجگ ان؛ درک یموجنس
 , داتفا كشخ هچولک هبچ كيهب

 ودزلفب رب ژاد هچ
 را 8

 نکلاپ لوط رد

 ربا . دی ودمناطا رب و رود

 دون هاگن نیاردفع* ویداش

 یفنك هب شمتچ ادفغیتقو ول و

 قاطا زا یاهشوث ک ردهک ؛ یطوط
 دوبیندم ؛ دانقا ؛ تشاد یاج

 نوع برس

 نایتشااب ودش
 نما! ابیزلفرمیمالس -

 یاهدنخ دعب وتخ ود <نیت نا و»
 1 یخ مد 6 درک

 یکاحو زبمآ هرخسم یاهدنخامآ

 ردهک ار یاهچولک ۰ یداشان ژا
 تشاذک یطوطیولج تشادتسد

4 
 - ناو»هدنیآ یاهژزودیط

 «مادام»اروا هک ؛ یلع وطاب < نیت

 اب. دش تسود الماک ؛دزیمادص

 هلیمو ییدبود درک یملد درد وا

 دومن یم ار شاپتع ا مداپترهر

 یا هنالع نژنیاب زین «خ»

 یلایز بودجم و هدرک ادیب
 . د ,, هدششاهداس

 سی زرد «نیتناو»ه دیدم
 ۲ سی اهیکبح تام

 دراد ربدقت روخ
 یئاناوت هشدک اهنبازاو

 رد یتسریص

 یا , هک درادا دنیا
 تهجب اهراک ردود وشب نآ كنر

 لس «نیتناو» دنکن یل هضن
 و درک یم ارملاسان ورک یاوه
 هبالک سیند نشخ ودب نالخاژا
 هک یا ابو دوم یمن

 شیا رب یتمق ماگنه «ز :ودیک»
 یماگنهوعشا-یمو کی مهیا

 السا شنیاذ دح را شی نودیک هک

  یمیفنیمهف سی دو

 .. دومن یم یرادن رط شیناج

 شدوخ یارب < نیتناو»>

 ٩ دوب هدرکم ها رف یناهیمرک رض

 ما ادو شرب ودودهک ییاهراک
 نا هداتفا یاههمک » ! دادیم

 اب اهبش ودخودیم اد نآ
 و درک منرو یزاب «تمد

 سم ریههن

 وا رظن هک

 شياهزور بیر ن _ِ دن
 

 » وج ورمسحا دی هب یو

 دیاف نفیس -- یی

 : ِ وس

 و هیحاننآ ب قباتن
 هک رح مزاع «نرتناد» ودیسد

 هل سند رج - جا 9

 مراحنهات نهال ناسه

 اعووخ ابمه اد یطوط

 ووشیمهچ رگیدبوخ ی و + تو

 ٩ تساروطنبا ؛ درک

 زگ ناهک ات «نیتنآر»

 مور ود نا
 دعا وی ملدنم؛ تسارا رقهچزا

 هتفه راپچ نیا . مورباجن یا زا

 و مدروخ ؛ تشذگ شوخ نسب

 اپبشوءدژ م-ق هندارا وءهبباوخ

 یطرطاب و مدرک یژاب اش اب

 توس یادصمقو«نی

 :تفگ < نیت نا و» ودشدنلب < یمیل»
 سا نکسم قم یمیل -

 ۱ دهدن ارم فیک منک شهاوخ

 تا رب نیهتچهکبیلاخرواتام

 ۶ درعفیم شناتشکنا یال اد

 + تفگ و درک زا ردوا,ووسب

 : دی ریگبارا نیا -
 « هچیا ربرخآ -

 2 داد اوج یکیایتسد ابكم
  یاهواتنا یاه هک م رطاعتب-

 و دیتخوو ,نمسابل هبون ژا هک



 نومتسوگ اهناخهوهق یپمایچویت ابیاهیحاعم
 راب داجد «نرملاک» هک دوب هتشذگن یدادرب ملیف خیدانزا یا ته

 گر زور هو نام فالتغا تس رم ناوجذا مشچ و دید رک یبلق ردکیو ت یلد دیمم ت یا اس یضعاب لو 2
 : 0 وام ین اد )2 رگید کر ۵ ریل نکات ت 1 ِ هدش غ ولش یلبخ شرص شیب ا.ک رتخد نیا ارز تسه

 1 هر یر خروج تام تک رانزرز تک ی یرا 1 یادم نیا لاح نیااب مها وغیم نءاما .دداد یلاهراد.تس#

 لب ی * رکن ی .دشب تقد نوچ متسین تحاداف  مدنسیون نیا رکلتز طب نادنقالع
 ۱ دنایبقو-م هشیمه یارب

 0۳ 8 2107 ایر داد ردگید یاهروتک آ نییعتو تامدقم  اههدب؛نآ زا تسا یا 52 [17) رج نر ی ها زرکک [ناقاف یدیملال یاقوت ۱ ۱ هیت « تایلرجهم نتخادرب یارب  مایف - مهدرارق ش ارس وروما
 لر هد ورش دبقف نرچلاک نیشاچان ددوآ شیوخ مادضنسا تعغ ار -نلم زج هک د<یع هظحالم مداد رت.رد ناکاس یاپباتک هک یراکناو

 دیاس افیاار یدروبلدک و طسوت ملیف یارادهیفب وز و.ود دننکیم لخاد ام ورما نانا

 ژاغآ | رماپ هبهت مت ومهچ ود- رم بوسح» تاشراد كدزب نانکیزابذا «هدو لب» بام جمجل م 3 

 هچ نآ ناکشیپ رته و و رک دیهاوخ
 و دیدر

 ۱تعا وضاد یلیخ تج-نیازا ۱ دوب هنف رگ ه دوم رب اههاخاش امت نس یودراب ۱۰۲۷۱۸ شقن نیمه ۳ ۵ ی و

 نر تو نادرگ 6 تیلنل یخوش نیا 3 درب ها و نم
 رسزاس ینپا) هشیب نه راهچ قاهناب ۰ یلاکی رعآ ةشبب رتهود زا یسکی ادب هبحاصم «یوسارف ی زر ِ
 وزن و دد ناب۰مها رك رتخ دل د تا زننرابع بیا رثب نل شح نیا , دنسکیمافیا |ریلیف ممدو هتسحرب یاماد ٩ )و ر«ایانیسناناوح نیرتدنیشوه وند ترک یک زد نت و

 دیز» یارب) . درک دهاوخ ءاق

 نکس هک یزب زع ناک هناوخ عالطا

 (یناژكچوک رتخدتب شقندد) ادوماو-وکتیم - (اگیجاکیه تن رد) و دوخ ملق هک هظحلآ ۱. لاحنیااب دست او روت یو ری وکعبن - (رکس شقرد) یماگنوج - (ج وگرگ شوجرس | دنوگ کدو و افرا نه شاد دد) ناک دوم یرنه (  ریلكم نتییاک شع دد) تربل آیدا :اا راکم ۱: یبمابچیا رباما. تفای هناخ
 . (انامود شق دد) اهیشوت ورونپم و هدراذگ بیج رد ار مسیول یایر ۳و -#

 یا اکو ک یک طدوتب < نیلب اج ل هاس» رظن تحت ملیف كيزوء :۳دوک هیجد مجد میت ياهچ 72 او
 یاروکاسد)ا وآ ٌهطف . تسا هدش ارچا و هتخاس ینیاژدوتیذوپک دو-ه یرت یناهدوخ هبنجرگدک یتکچرت لد یک و دین رث «قنع
 و «اشیک» یاهستدو « ددوف نلک یارب ویک و کیشام طسوت «ادوک اس ییاه رط ترا وام عج ترک ملبف رد تک رشاپ دیو درک
 هدناوخ ملیف یط «ودوادانانیوی» ۰ یویاناک « «یشاب -ون وثامو ِ ها ب رب مالسو ملبف رد تک رش یا یادوا , ۳ 1 3 و وب »ابا نان وم وبا رگنیم رب وتا ت+ایترهشناتن وم ویا یاه مانبذاوآ هعطن دنچ ۰ اهنیارب هوالع دنزاسیم بلج دوخار یاه زبچ یلبخ زا رخالاب و_شیک هن زو + رافانهیوتاهتسق ههزاشیبیباژ ناگداتم طسوت «لامریهید» نیم تو فتا یهارپ «ملاسرهش نارگوداج»
 . دوش ْیم ۰ 0 تلعنموب مهدیاشو دیزگ رب «مفآ
 ثروصب «نومتسوگا هناغهربق» .دشاوبم «زکناشمایلبو» نادرگ ءک ٩ رادو ریک ردو مدرک اف ةلاط و نر ۷ ناتسبسآ و« «سررک دل و راهو زاژت وم ۰ «نتل آ ناجو داد ربملیف ها سیدابرد هشب رثه نیاذا کل ت .تساهدش هدن اد رگ رب وی دان كي رتاپ ناچ ٌهلیسوب هک و یو نیرخ ۲. تسا هدرپس وام اد ناگاص 1 یابنیس كرزب ناد رگ راک اداذد رک دئابیم ردیانسا ح.ندو ملقب «ذو«تسوگا هناخهوپقد باثک - وریگ ۲ یاملیف هدابرد «نبال  رابآپ, دنیفالم رتجد كيلد .اچ

 هدیدرگ هبچن ورتم یناپک رد هقبقد۱ ۲۳ تدس رلاک ورتمو پوکس امنیس و یثپاژ سپ رثکا رهوش «وکتنک نیا و 7 ۱ ۳ ۱
 ی دداددوج و ملیفرد مهرگنو مملو ۳ دشدهاوخ هدراذک ی تیام ضرعب یدوزب یسدام سیوف ریژانو و تابدرشمهربم ذداب ژاب ءاکیب و ءاگ ی

 1 ینارگ یراک ابیهاتوک هبحاصم
 ای سد تای یو شا - تب بیم

 جسم شنا تک تن ناف ما
  هگ مبوگیم زاب تدوص رهرد تسا  اپهکد نداهنشپ نس لبف مدنچ اب نیدقتنم نیپ ددمهد مد رم نیب دد نیا :قاو نو

 یگشیپ رنه صوصخپ یرثه دوءاب  يماين بوت تسد دوخیصهت هیامرس ما .ددرسم ۰ تسا هدشو رب ور تیقن وم دارم لات ِ 9
 هک مداددبما و مداد یط رم هقاله . منزپ  «دابدد نء)ارهوخد نز دبدرک درج وز 9 اد
 ح هتساه هک دوط۲ یزرز ملاوتب 1 یرتکس۰نحلاب سیس ز- نم ول ودندشاب وجنآ ربا یامیع وم ۳ بت

 ه تصایگدنز ردنم یر آ هتک هر . مهدلیوحت متفاوت بن یرگید هودا دربی هو ناو مدابهدادماجنا یتهدختسا  گكي همه هک مهدبع حبجرتن«یلو ل باو> ههنیآ یا رپ یداودیما راهظا ها

 هانوک هبحاصم ببترت نباپ المنزبت ارنبا لارشیب یوزرآ و لعرظن کدرب نآ تفو ماجنارس ی
 هما ءلادن ۱ ان ربزه ناک هتناوخ یتح مداد یتحاد یکدب) دینکیم هراتس هلجءههب ییءاچ ریل تاقواذا نيا-منک زاغآ ارروک ورد راک و هد ملک یم رکم « دبسد نایاچ رب ام  هظحالم هکیدوطا امها ریز , مرادی  تعامهس -منکلپ دوخ یچمتهاسهب و جت ایر

 :دنا لویق هان دندق زلف ودک دس رپ« رظنب یناک نیا ودوپ هدخ هداد ع و رش زنگ دوب تدوک دش هداد شرف زرط و وا هی-ورب  يفاسک رتشیب یکدنذ )انیدیکهبز  صاصتخا نآنا-کدناوخو ابم با

 نر : تسودوارمیوتلاپ مدرک یظفاحادخ تک دشابیلاکیرمآ ملیف كیدد ی
 اما موش يذارص اههیذا همتفرگ . نخ الاحد دوش نیگرپ کنیا

 رغآ ُظدل دد هک ی مرگ, نادرکرک نآیدادربملیف.۷ ناخات مد
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 دوررن مو صف :دامش رفقا 2
 ۱ " : لیاست شب دعب ملبمات یدوآ دابب مه هه

 1 د تیک و درک یم ور :تشاو گن تخت اهل
 د نانیونلا, ۱



 لا 2 ۱

 یاهامس هن
 یودنارف یاهملیف نیرت روهشزا یکی
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 هل رتخاب
 ۱ 0 ته هنارنبورعمهشی رذه لاک رژ



 ول راهم : هدننک ميافنآ
 دو وب و وب

 قاوءهدنب آ یاه) اح دور ادناکماهک

 سرتکانبا دود راتساءزباو ال
 هنارااآ بخا عناشنما .دداب یماپی
 مد ر«نابءدد !ددوخ یبلاج یاهیژاب

 یعفاد سب رنک | كي املبح رئپ, دنفالخ

 . دوما یف رمع

 - رثه تبفورعم وترهش رد ]اچ

 « تساداد ار یاههبع لر ناکشچ

 درد عون ددهک «یلالطدزابدر+»ملیف
 بجوم دشاب یع شزرااب مایف 3

 یا رب ی ری مک ت تیفر رعم دوامتشا

 اب یدوزب ودشام تی دد و. دات

 درو» وا رذه یرگید ماین شیامل
 , تف رگ دهاوخ دارق هیم

 و درادن یاء رااج هقب سیا
 ۵ ار دینسن | ولت کارو

 همجارم موس نون نیلاپ
 1 هب

 رث اب هک ماد ۰

 ادای .لودچ نام دن ر
  (۱ 4 ههداش) ث

 یعارذكرگت-ااسمش هربش ك

 یداوب-نب ریه 6
 ناب دازاهاولپسم < 2۳

 ی دا ۱

 ۱۰ هه +

 «سانشاذ «شیا رذه»

 ۱۷۵۵۸ ۱۲ مم ۲و, وام

 هعنصع ۵ ام مرجع عدجطانت

 یددعنمیام.لر هشب رنهیباذا

 تالسم رد تچج نوم هدشن ءداد شیما

 یارب ؛ ددادن یئرهش نادنچ ام

 ددهک میوشیءرک نامش یلاءاهار

 یدد وا ملی دد شیپ هه وررودح

 - هادراوچو ملیرد و دون نارکا

 » تشادهدهع اد رشغ زد < یناووب

 یا تاهیضوت هکنبا لثم

 راطاع,ا امشو دیسر نهنگ داش رعب

 یاب 4جشیپ هنفهود رد ؛گنب ندروآ

 هدشیم هداد شبا هشبپ رثه نیاذآ

 ورد آدبهاوخ رطاخب ارواءان امام

 ار حجم خعاب تدوعنآ رد سپ

 هدش لعاب سمت لابد ۲ ابءاره

 لا ما تاقب دم رباد هد سرد آپ

 یفاگدننک تک رش ذارفا + اندی داد

 چپ دنا هدش هدژ رب هم رق متعب ک

 > مک میدان هاجم هدامش رب مادک

 ۳ ید اهازیگیچ <
 نایحوف وب ردكينارام< ۰-۷

 یصاانددب را 4« - ۸

 ینابمنسح <
 ناپوبن زبدرب 4 ۰
  مجنپ هینش ودذ رد اوتیم تاک دن رپ

 1 9 ره زلف ی

  یناهنیس تامولعم» ساب

 هرامش « دیئامزاب ارد وخ

 لب

 رتفود هک
 -وراعب رو و «نادنربا9-۱

 ملیف دره دوز هشبپ

 : دنشاب یم «نورایس»

 یامملرو مون هدوعاتب د» 1۱-۲

 < ناطیثغاب ور« هداچ, لا و

 تسا هدادشی ام

 - ننجد۰ < یلجت آ رب -۳

 -رویلاوو زن وهیسنیجد ۱ «ددو نب رگ

 تدا وئسا و لب انمل دسبت رثب « رک داب

 - هتهامو یاهلیرداد مرجنیرک

 و (اوحدمدآ>د « «تدا->>,«نشع

 , دناهتشاد هدهس «شوما راکساد

 /ملیف دد «تنارگیداک» -

 < نگر بدب رگنیاد اب «هتشک زاد

 + تسا «دوب یژاپمه

 ,- اذاک» ملیف داد رک راک ۵

 , دشابیم ربتدوک لکیام «اگنالپ

 لودج حیحص خساپ

 » اب ان دامنرس 2

 یقذا

 روش لو سا

 ناجیاد - ۲

 |رثانیسكنا رف - ۳

 یا - 4

 نیانگ دوب تن را س ۵

 :یدوهع

 دب ران ود سس

 ادطلب و وج - ۲

 ناب رب رتلاو - ۳

 رک راپرونرا ۱ خ هاب

  6 ۵ هب بت

۱ 

 ) راک هنهک ۵ راتس)

۳۳" 

۱ 
» 

 یملیف تسامندم هکن,ادوج واب
 تبسم یمیدق و راک هنمک هداسنبا زا

 ناچءه وا یو هدشا هداد شیاما

 رادیاب اد هتشذگ ترهش یدحاث

 . تسا هنشادهاگل
 یلامنیس یاهتبااعف مناخ نیا

 دوم غ و رشنادل آ شر وشآ داا دووخ
 ی رماپ مایهدنچ ردتک رشزا سیو

 هک ار« یلاه اد و ؛ درک ترااسم

 ودراب تبژب رب هطن ام ین اک رانسنونل |

 يارب لدداک نبتراف و ندولافوس

 شد ورد ماگ.هوادناگب»ت روش تسک

 تساوئدم و دوم زاف آ املیسما امب
 ثعاهداد همن اخ «سابلف» نباب هک

 زا هک یماف نی رخآ

 «تیسا» ف درع+مایف هش هدادشی امل

 7 دا یآ یا اودرب
 یاههداوشوگ ٩ نبد ارجاع +زا

 ... نیل وخ نماد « یلالط
 با مان هگیناگ دا را 4 هب

 بت لابد ۲ اب ها رمه ادشپب رثه

 هیسیاد) هلجم سرداب هدش لطاب
 مکجب هسن داد لاسرا (تاقباسم
 س هدامش ۱۷۲ مادک رهپ هعرف

 د> میدقن میدقن هزیاچ ناوئهب
 , ده
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 ۳ ۱1 )۳ ۲ ۳ خو تی 2

 سس ۱ ۳ ۸۸ ۰ ِ ۱ 2 ترش ِ
 رد را اجردیاه:یسكي و

 رم ص
 هاو یو ینشدن تب را ی هک

 ی 3 9 زا یریلظن یب مارو

 دسر عامجارد تسرب رس لرد 3

 مانر م دنهدهردنتیراک یهو هدرمن

 )۳ و 4-2۳ ۱ |افط)

 ینحداگداش نی را جیهو برا راود

 هود ایم هدرب یدرب لب زکس» یازرم

 یداذ

 تسا هدش هب ورد

 تایحو را دنا و رم ناییاهامناز

 هزورما ع امنجا ناننبهریث هدنرآ
 دندرگ هاژ ] ۱

 ملیف نیرتبتهاوخ
 تسا اههدا ون ۱ 1



 نل وا < رهش بوج و لاح رعوو

 داودوم دهاوخ «ی .ادغخ رف» ملش

 رد و دن راد دایژ راظتنا الف یو

 یاهمایف یرصزا ملی یيا هک روص

 نآ دیآ دو بآ زا میسراف وتو

 نک هاب یلاقاب و رای رخ

 -رنه ود لانتشح وا زف

 ۱! یم وهع بهم ردف_طن هشيپ

 تق و

 تعاس نی رخآ رد هک یربع یط
 ثاع ع وضو دیس رام تصهب هتفهنب]

 فیطل هشیپ رتهود كاتشع وزیس و

 . درب

 دد تسا دارق نیدب ری: لصا

 درن یسخش هنشدک یاهزرر زا یکی

 هثب رثه هب هک ... م نیچ» مناخ

 هدو- عوج رهتنابترهد (د دهناح)

 ید هها وضیم هک تسا هتشا د راهظا و

 نیدب هصالع و دزاسب یو تک رشپ

 . دب ابهدوجون یلاشآ مسا ر-ق.رط
 ع وذوم عرجا۰نیاذاسب یل و

 بلاطء و دو ریع نی زا ملیق هیهت

 یکیات وورشبم حرطم یرگیو»

 هنامیص دایب همآ و تفد زور

 . ددرگیم

 هتخذگ هبنشداپچ زود رد.
 هدننک هبهت نافتاب هداد« اع هثپ رنه

 ماش یملیف هیوتهصق اپ رک هک یانغان
 زانانذ م ۶ تشاداد (ب ذعماد)

 هک د دمآیمنیئاپ دابآ رشیف نا یخ
 اس «شب رته هدیاهماخ ناهک ان

 ۰ یا هچ وک زا شددارب افتاب رم ام
 أ ره ظو هدشناب ایخد دا و یااوحنآ
 راد هن اح هشیپ رثهیوسب هههقع نو هب

 یلالف هدنک هیهت , هنوگیوو.اح

 اد وا رف یاه رظام نبنچ هههاشهاپ

 مچ ثكي ددو هداد حیجرت دا رف

 دوشی» دیدباب رظن )اندوه.
 هتاخ اح نسهب ناتساد اما

 برشهشردارب نهنابهدیاهودب ابی
 بام رفب«ناچ شو انا ورا وه اض

 ۱ دو

 نیا زا ذو» نیدنچ هک لاح 1

 ربخ شدازک قط دردکیمنابرچ
 ییالف هدنک هبهن یافآ نآامراگت

 ۱ تساهدوب هدیاههناخ رهرش

 دوهنیور "

 اهددششوءارف

 یهج وت ژ ۱۶:فا
 بوم اگر ری

 مسایفدد اهدآ لیاث نیا

 رهاظ عریذپان تسکشو هبهوسوء
 زا هک یصاحشا ابرو مایفو ,دش

 تحب سو ریع راک یّتل ود تاءهدخ

 درکیم

 یبلاس و ها مک تروض ازواوخ
 و هنا رعاش هد دادیم ها را

 رک داک كي یناگ هنز «جوت بلاج

 تساسیرو 4 ؛ اهدح هک دوب ندع»

 تاب رظ زاب ه؟ «دب ریدو رد

 , دیس یاهعردم

 رد دسب ؛ نوسکید لب یلو

 ننچمه و دو فده شرورپ
 ع وکبداجد ؛ یرتناءوکد یاهملب
 هک تاک ن اوتب دیاش ودش ینش بق
 تسد یداه یاهملن هیهن هعءاوت

 یلادزرآ .اک دیش دوش نییشنپ اک وا
 ملیف نینچ.هر ؛ ناسآ ردرامنا ماف

 ژا نوی زبولت یارب یدابز یاه
 اما , هتدوب وا یدعب یاهراک .لیج

 دداد یلک ٌهبلج ددو؛«نیارد هچنآ

 ناژا-ءای تهج ربیفت تله هکتسئیا
 4 رسگید عوضومب یرتناموک دزا
 م ابفرب هکتسا یتابقوءو طارش

 رگ . تساهورتس" هیاص یرتنا- کد

 وا هیل»ا ی رتناموکد ملبف دنچهچ

 یداح نردمیام؛ینس

 یلارتشاب تش و رس ؛س ۸
 راک دوم لثبملور ک نیت دام

 ۳ روا - ه ولا:فار

 تربلک تدولک -وک ارد

 لفحالم هکبر رطنابه

 قوف یاپلیف دیئامت
 راع یاهراکهاش نب رتیلاع

 لابد اد رفاءاد دوش داک« فثعنیا

 یصوماد یاهتکم یتحو دننکیع

 .دنا هدون داسیا دوخ یا

 مءایف ایچ وب« ک رد تیمسانابا بو

 زا یوری اباد ۱2 ناک درکو

 ب 

 هلعج زا دارو ووج و ,مسلاکد لاوسا
 ناوتیم هک «صسواهرتاوناجو

 رگ راک كي ادرا

 «راک نادرمو تفاد رظت تحاص

 اآ یرزآ درک هک ت سادگم و یا تسد سبز ناو

 ودش ایم فا زک حراخم مزان-م
 رم نا دیس هل انعیش قک [ .دنتخاس لو دداد تینوتشموو تخاص 1 م
 . دناد رک هج رتم هیت هیت هه یدتف نیت هک و و و و ۲ درخ اب | ُ

 رو ونه هک ی رگید صاشذا

 هدننکیم لاب داد دوخ راک هنیمز نیا

 یکام سدنپم یاقآ زا

 7 اب هک یلیلج یاقآ
 1 خساپ بناجنیا یاهشسرپ

 هکیلاح ردو موم رگ دن دوب
 ابنآ تف رشیپ و تبقف وم یرزرآ

 كرت ار امنیس نلاس مدومنار
 بادا-رآ ۰ فو

 رم یاب رتن ام وک و نانادرک

 نوب زب وان یاه.لین هبچتب تسددوخ
 نباذا ر-: بلاجو دنن زبم یثراجت

 و نی رتهنسح رب نتفابیا رب هکسآ
 دبا یرشناموکد راثآ نیرتءهنژ

 مبل جا ر«نوب زی وان تاشی ان ویش رب

 تاعوضو« ن* شیپ دوط-ردو

 رد یدیدچ یاهرفستآ و ساحا

 قرقح مدرمو یک دنژ یرتناءوک
 . دناءد رک دراو

 و «زل-,وبو ربظن یلاهدیف

 ین وتنآ زا ؛ هایدد دانک هبنشب»

 شو! رسف تقوچیه لیف» «دن ومیس
 هیاشو شیرک ناجذا «دنکبن

 -لیه زسجزا «دیدج ناشنکسم و
 ,دانکس رس یتمج ناچرد یکنه

 < یلاسدی رثلا ود مان نای«نیا رد

 - ملیف هطعاو هتسج رب راد رپكیف

 دوخ ریثک و هناداتسا یاه یرادرب

 دوست شوءا رفام رب

۱ 
۱ 

 هاروا مهم ما « دناءدنام هتخاسشان

 یعلبن» ناوتیم .تسبن لاک هچ کا
 4 تسناد «تشادن دوچ و زک رههک

 «نآ دو دوجوع تبادعز» هنشذگ
 نی رس هنادنم رثهذا یکی نایءدد

 . دونم مشجب راثآ

 بوک د یاهر
 یصوصخ تابق وم ُهطحاوب یرتل۰
 یون و عتجء تالبکشت  دش رک ذاک

 ناذاد رک راک انویمو .دشن ثادحا

 هزواج لابر نویاب تشد

 یلابدرا زره دصیسد یل اید را زهدص راهچ ه زیاجنآ را زه

 رازه هاجنب و رلاید را زه دصش» ویلاید را ره تب ودنو

 تک هر ی لایزدم و یلایددا زپکی و یلابد رازمهد و یلاید
 ات هک ش دهاوخ یناسک بیم یلمزادن اسب قودنصیداج زاس

 زا اهنآ یدوجومد هشادزاد ار باس یراعلاس نایاپ

 .ددابن رک لایردصکی

 سپ ودنص یزک رمهدادا هب تسایقابتصرفان نیا رب انب
 نارب :ایلسك اب یاههجاب واپیک دنیامآ واههبمش زا یکی ای یل دلمزادنا

 زاب زادنایپ باسح ناتن دنازرف و دوخیارب دهمجارم

 -رثه راک تس.ژال لاع نبع دو

 ناشبل ام طبا رش و عیحم ددا د نادنم
 یدودح هچان نم تشاد رظن درو»

 یداصتفا و را ام تاع وضوم ربث 7 تحع

 « دس داد یبدد ینالکش» كي رههک
 هبهن کا رب ل-اا یف . دل ریگبءدا رق

 درود تقبقح رد هک لان وس رب مانفكي
 یارب یحرط دیاب تحاهرآ هاله

 هدن اردو یب رصددووخ دوصق- لوصو

 زا بلغا هک تساجنیارد تفکشو

 » وک دیابهابفیا یاد يیااچ و رکب

 رد نونک ات هک مد رک ناونع یرشام
 هنن ربذپا ماجنا یششوک «دسذ نیا
 رک ذهباب لاوحاناا ٌةمهاپ یاد دوب
 ثاعوضوم نیا همه ابكي هک درک

 همس. نرب رب وا رد ءاحناذا یوداب

 . تسا هدمآ رد لبع
 دودخ وب زبو-ات ددوم رد

 اهم عون نباب دوءا نایدصت+
 و دننابم یاطا «یدایز تبعصو

 وع رپ رگ ناج ثرفن ددوم هبلک نیا
 نام" اسوعان رپاسلث : هد وب شبنک. و

 احد هنک 7 زا یرتن اموک و شا

 (رجهابد و اهتسیلان دوژ ؛قاس
 ۲۰۰ آ اجک لا تسیپ ءولع» هک یلاه

 ثوح نیمه , تساءهش لغت

 گاه وامآا رو و رگ نیا ناداسلپف

 [ یدایسب ثادا ربا صاضدا
 ها یاردپ نام تص دوچ

ٍ 

 اب  هچ هجبت فاتخ یاهمایف

 و اضد یرتناموکو یاس
 اد , درب دهارغ



 شو فدروک ر تفریم راظتنا هکی ررظنامه
 ترس ر هتفه

 نگو. شا ۱
 دننکووافوت وی ِس نمی نو رج رم دد



 هد

 هک داد یرایز هتالع ن* .مناخ دنهدب هما را منکر تهاوخ

 مدوآ دو رس رتلماک یوحنس ع وخوشیا ژا

 ۰ تم رم دوهب فداتم ی هنابق ی لاص

 هدزمیب ارنآ مهدمبو هدش دز.ان راک ال رل هک نامی قم

 نیاو ز.و رپ هل یرتخدوا تشادنیم هدع شربءا رق یرا از وضوء

 عوضوب النک نم نيارباتب داهین تسدزا !رروخ رو رغح و دوب

 + مد رسث یم رو رم

 ۲ دو هجدرشا مسا : درک لاوئس هلعمپ ءاک آ راک

 جراخ ترفاس-مردب و ن«یرحاءنیا عوتد ماه . مناهیمت

 نیارناب مینشک یماد ابندرود یتیم فدهنودی و میدو هتنو ررشکژا

 رد اد « الول > تمجا ر-ماکنه .ووبهدش معتیدحاش زن نامتابتاکم

 و دو ءدخ لمحتم یدایز جن تدءهنچ را رووا | رهاظومدید سیداپ

 تب هک تفک طقب مدیرب ادشارطضاو یتحازات تلع هک نمباوج رو

 هک تسلباع نوک و هدرک یقیالاث درم داتف رگ اردوخ تپسی هنچ

 دنتسه ییلاطم یکدنژرد . دداپب یشومارتتسدب یلکن ارع وضوم

 دحزاشس زن وادوخ هلسوبو نانا دوخدزت رد یتح ناشرارکت هک

 بیت رفت نیاب و دوب بااطم نیسهزا یکم زیت عوضوء نیاو تسا كاتدرو

 .مدزف رلد روض-رد نآ ما دیف رح رکیدمهنم

 هدرکع دارکت ارنآ رگید مهداوس

 مدشهجوتم شياه هتشون لالخ زا دا هدوکب رب حشا و ووطب

 .تحا هتنایت مابلا زونه یرجامنیا كاندرد مخزهک

 ورم نیااب هکد یسانغیم ادوسک یورگید ناتسورزا امتایآ-

 ۰ وهتشاب هتشاد ینانشآ

 سکچیه اب اجنآددد هوب هنارف نم رفس نللزا نیا .ریخ
 زا یکی دد هثداح نیا «دالب ؛متشادل لعاک یتاخآ هلرل دوخذارش

 داتنا قاغا یناتربو لحاس یایلته
 .داد ناکن ادشرح هنارکان. «دوایس» ۰

 نیا نددوخ مهرب حبرص تلع زا یع»طا نیرتکچوک اش - 3

 ؟ دی رادت یدوماف ۷

 قرون اسم طقا نم س :درک گم یک «یلاس» ۲

 اد وا اپ یدزماندیدجت رکف یتحرگید هک دو هدشسویام درع

 فرحنیا» هدرم هال ولو هک دوک۱ لاحرپپ .داهبن هادشرسپ 2
 زاکی هک میرگ امشب یخ تسیاب دهدب دناوتیین یرییقت وا حندرد نم

 .دوب هدرک فیقرن مدرم ذا یذاحا و دیدون تلبپ اددرمنبا سیلی مه 7
 1 شدندرب مه ناده زی- 3

 .هاتوک یتدم یاب منکی.نامک ۱

 : .دننا رفرراپ ناتلگناردس

 رداروا ۳ اصخشندو هسنارف ددالنجمهمنادیتس
 .دن اهو رک فیقوت <

 ایی ایده ۱۳ جباری اوج

 رقم درم نیا نادنز تیموحم تدم هک دینزیم سدح _
۱ 

 ؟ تسا هدوب

 چپ رب:نبا ندینشذا »الول هراچپب . دشاب هدرب دایز دباپ _

 ۱ د وب هدش یلاح

 و تسب له هچ+رجب مون آ دنزادنایب نان زب ارنانا دزمات
 !یا هام رشیب

 رلیلد هچ

 نشو نم یارب یا همان دد «الولد نآ زاد لاکب نوج-

 رردبا یا ماددوخ كانتشح وداسحا دشناوتبمت هدر یاه تتذگ | رجو هک

 یاه تلکسا نداد اش اب هءاگهاگ و دن راپب روکب یشوما رف لو

 لاذک رم نآ < ادنزامیم لتخ« ادناک دنز یناگدنز دون كاتسا ره

 مهارعن دبایارب ادوا هل ءاش | رگبدول و دشزبس مهار رسزاب زو رید

 ۰ دوب هتشون نم یارب هل ول هک تساینالک ابب رقت نیا .دید

 یاب هک یلاتساد .دادناکتیرص هما رکفتم رگیدداب دولیص

 «سکیادیاق آ یمقا ودوج داریذدرکیم هولج مهم دایب دوب ءد رک لقت

 ۰ هتاسرم توت او

 دیدهت اد < الرل > درمنیا هک نتفک ی «یلخآد یاقآ -

 ؛تسا تسدد «هدرک

 و هدوب مک وا نادنز تدم هک دییوک رم ۱.۵

 .م رادن یعالطا نمس

 نبا هک مراچان نم «الرلد هنابحرس و یناهگاث كرم تادپ

 3 متک ادب اریمذش

 ۲ دصربمن نات رطاخب هرابن ارد یرکفاش
 لنان هک دین یع رکماعقا و ,ش ؟ ی ها رهچ :تفگ تریحاپ «یلاد» :

 ٩ تسا صخش نیمه الرل
 دنج اهن رک نیا :دادغساب زیءآ طابتحا ینحلاب «ررلسو

 اکرجن-ج ددنم رگید زبچ رهدا وهیمااف زا سپ دیر مرطاحب شیپ تعاس

 با هک میسر اچنیاپ ماجنارس و مدمآ رب لثفنبا یارب یک رجء لءاع
 هفباس هگاب هدرک .دیدهن ایسر ار راد اهنت هن < سکیا» یاآ

 . هتشادمه یراک هبت

 اکافآ دبا هدرک ددوخ رپ يبلاج هنکنب هک منکیم دوصت-

 کیا نامنانا-ییم زا ارایش وچداب و لار (ردب نم ءاک ۲ راک

 دهفچ دمآ شیپ نا هک دینههچوتم دبال یلد مینادیم مزال » یداجا

 هرش مها رف ی تساهدن دوخ رب و راوگ اب ارغآ همه یارب

 اهشرغ رابیب .موشفرطررپ شرازرفاو هاش نیا زا ییلپ موس هک
 جن ۳ دشمهاورخ

۱ 
1 

0 : 

 هکاهدوهب دیما ابی مها رضسن نم ۰ ۹

 0 ۳ تواپت ام زا سج دیاه: رک ک یدای ز تیک اب ایرج نیارد امه



 .تساد و ومیم اس یا ۳

سی ملسعوضوم هک ونهیل و دشاب نرم
 ت

دوغ تسداب اد «الولو مه لوپجمسعع نی | هو
 هدناسرلق 

 طابت را وااب ,نظعوص درومنامهجم تفهنیاذا یکی ییفب ر ۰ ّگ

 هاکسیاپ < الرا > دددو قرةد تعاس ژا اجک زاوا هر

 وردشاب هدب ددواهدد یتشک ذا ندشهدایب ماگنه اردلوا وا هو

 < سا رک كين راچو ءاگتسیاپ ندیسداث یل وهدمآ دن نت اپ ۹

 ته
 هاگ آکا اینحب ورجنيا هک تننادیم «یلاسو رکبدلا رب

 .دیسر دهاوهن یا هیتب مو
۱ 

 ةهتسبون < یدنآ و شداکه تسودو « روایس و یک 1"
 «نسوهراول > ددیلاسژ نامتعاس لاقءدوار 0

 «تب ناوتت آ و اب فراعت رمالسلونش.دهب_هظحل هنچ ود رک هوایپ
 . + دوب سپ راب ریش سیلپ 1

 : تفگ درشفیم تسد دداد مدواح» تسد کیلاحرو

 زاو «رولیس» یاق ۲ مدش لاحشوخ هژادنایم امشفا رگات
 شهاو- مدصرخ رایس زین مس یعارد <نوسنیلاک وپسهو رکبورا
 . دیئام رقب تسهیرعارهو هینادب ناتدوخ زامها رام یبلپ

 اشمنک یم نابک , ویس» ميرکتت+امفطا»ا : - تفگ و
 ! دبتسه دراو < و ست دونهلوا» ل

 ارت یسیلگن ایاههمانژور رداش فا رکلت تم

 یب داب ور

 نآانارمتواحرشو . یلاعرایسب : - تاک یسیلکت

 یاهدرشنامدعتسم .دنتف رمو_هفبطب و هدشترابعدورا

 + -"تفگد وب لمعتلب اق شاهمنا رفناب تاعو
 ۰ ۴ دیگه !

 ۱ دیداد یشیامرف هچ : - . ورک یم ءاگن
 ء وادع طوت ارزیچ هم رصنخم

 رگید واهک مک رواب مناوتبمث الصا ۱ میاخ

 دن د رک نما جیب لاوسات رازه هک سلب
 یسیلکنات-ور «یلشآو یافآ و مت

 دداو « الرل و بترم وابیذ یلارب

 تسد ناشیا رگید ءایعا

 لابخ هک تفگ نسوا . مدوب دن سفپ )اادنآ مه مدوخو مداد »اباد

 .من اس نامت اب آ نیمه والس هک رک شراقسمهنس ودو رم ندنلبهلجهابدداو
 «لرلر من اخ هک یش یلعب هعذگ هبنشزاهج وا هک منک ی منامگ

 ۷ دوم هدعآ اجتیاب زین هک كرث ادسیداپ دنتساوخیم

۹ 
 ۴ تص + مید

 فور زا ات ها. هدوب ناشیاتاوخ تقد«تعاسنآب, ایا

 , دنیایم نمنلب هنناوتب هک هاوش دادیب دوز یلیخ دم ژ و رحبص هک

 تاسرودحرد : - ؛ تفراجیا]اتقو-ج

 « دنتنر نوریب هاغزا لژاومدام نآ اسب

 یرگید سکایآ درک كرتاداجنیا «یلش[و یا آهک یبشنآ -
 ؟ دمای

 وءدنام لزاومدام قاطا ودیتدم اننمسش ۲ ریخ ای ط. -
 مدرک یم تک ناش اهتادمچ نتسبدد

 ناخ.!سکچبهیلک دو طب ییرداپزا لزا وداع تک ر حز:لبق -
 ؛ تساوحن مهنفلت ٌهلیسوب یتحاد

 .دروخ نیچ رک تعالمب «تدنارفو یتاثیپ

 . متثسطم مهنیادا «هلپ ۰ ی هک کیف رکف

 زا یسیلگناب و دش نوسنیلاک یسآ هچوتم «دوایسو ناشچ
 , درک لاو یو

 هلول رفع ربخ زا دناوت یم لووج-صخشنبا روطچ يح -
 هداب رو یلشآاب هبنش راهچ خرویوزوچ «هتاپ هدش.اک ۲ ندنلپ

 رهورکن یتبحسعون چیه ریخای هدید یک زاتب اد درمنآ هکنیا
 مدرن ودو هاکسیا ءاررد بشجنپزور حصدیاش تیک ید ۲

  تساهدش فراصء وااب

 نیاهک ی نعی : تف رگادشانغس هلابد هدرشو مکحم ررلیس
 رد «یبتاف ورتساو مسیرادهقم و هدامآ و رضاح كن رستی مهصخش
 نکس ریغ هک نیا ۱ هنخادرپ «الول و بیقعتب هلسافالب و هتشادبیچ

 یلاک> ناب اعویعذا یکیتسدهک دن رظن نیاهبوم همه اهنیاو «قیف دو تسا

 ,نامت راپ ءایآ یسرژاب رسمب و ربالاح .هتشادتلاخر هیضهدد < جال

 باوخق طا.یلاریدپ قاعادا یقبفد یسرزاب «رواب-» تن
 هکدورل ناسود زا تیرهسلمب و دروآ لسب الرا روح دان قاطاو
 زا < دیرل > اب ناشرتسود تدملوطو تیوب مماداقرفد دروجیمررب
 دوب هتفرو رف دوخ .اک رد یزدقب «درلی- 9 تساوحیم حصون «تسارفو
 راپ را قاطارد اد راکتسهخ كرتعدو رکپد سیلپدد دوچ و یل رک هک

 .دوب هدرب

 زا یا هعوجم درک بلج دوخب اد شهجوت هک ی زیچ نیرخآ
 را رق یفاما رد یمج هتسد_ رو طب هک د وب تچوک یاههچ ماد ددع تاهشش
 و دیشک نوری اد اهنآدایکب «دولیسو هکنآ ژاسیو دندو هتفرگ
 وایتحایم دتفابرییذت اتسدشا هنایق تخادنا شناهف هب یعطس یماکن

 زب رکبدیاههچ رتفدب هلچمپ ودنندنت هاگنآ . ندزتوس درک غ ورش

 لا یکی تاحفس یال اد شتمشتش؟نا هک ی لاح ردسپسو درک یهاگن
 هب باطح و تنوک زبمیود مکحم اد شنشکب دوب «دادیاچ اههچ رتقو

 رتفد ۱ دود ردقنآ تقونآ و كيدرن ردقپا تنگ «ودنآوو كب و
 تواوح زا یطخور یکی اههچ رتفد نیاددواءاگهاگ هلر,2۰ تارطاخ

  تیهلمخشیپ منولاسود اهنیانیطرب و هتشوتیم شیاگدنز هرمدوو
 طوب رم هثداح نیا یتسیأاب .تساهدناژوس اد وا دوچ و كرر ندم

 نباذا !.معرس-ثپ هنفهداپچ تاعفسنوچ دشاب لاسنآ یو

 دن |هد رک هداپ



 مس

 ۱ هد وتسا

 هفاج ناد زر

 : كا رتشاب

 ۳ یدمک ناظم ... ود ود

 نلاتاکانزامایچ
 ابااتیا نارایز هکاد

 باب یلع هفاک نادز>

 يآدم نیست  یلاریاخوش هدنسیون رظن ریز

 یسرایاههلیف روهشم ناگتشیب رنه یراکمهاب و

 تدحو

 دازرهم - یمصاعنربا

 تسا هدش هلبود یسراف ناپ رب ّى

1 ۷۳ ۳۳۹ 

 2 ۲9 نا ۰



 نرل وه مالی و . س



 عو ۱۳
 ی ۳ رک ۳۰ لو میم


